
   يت�صرف �لدكتور / �أحمد حممد ح�صنني هيكل ب�صفته 
لال�شت�شارات  القلعة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
املالية Citadel Capital �ش.م.م )خا�صعة لأحكام 
�لتنفيذية(  ولئحته   1981 ل�صنة   159 رقم  �لقانون 
�جتماع  حل�صور  �ل�صركة  م�صاهمى  �ل�صاده  بدعوة 
و�ملقرر  لل�صركة  �لعادية  غري  �لعامة  �جلمعية 
يوم  ظهر  من  �لر�بعة   �ل�صاعة  متام  فى  �نعقادها 
�إيربوتيل  بفندق   2011  /  1  /  17 �ملو�فق  �لإثنني 
�لدوىل- �لقاهرة  مطار  بـطريق  و�لكائن  �لقاهرة 

م�صر �جلديدة - �لقاهرة.
       وذلك ملناق�شة بنود جدول الأعمال التايل: 

باإبرام  ال�شركة  اإدارة  ملجل�ش  الت�شريح  فى  النظر   
الرهن  وعقود  ال�شمان  وعقود  الإقرتا�ش  عقود 
ومنح الكفالت وحتديد �شالحيات التوقيع نيابة 

عن ال�شركة بهذا اخل�شو�ش.
      هذا ونوجه عناية ال�شادة امل�شاهمني ملا يلى:

 

1(  ميكن للم�صاهمني �لطالع على �مل�صتند�ت �مل�صار 
�إليها فى �ملاده 228 من �لالئحة �لتنفيذية للقانون 
�لكائن  �ل�صركة  مبقر  وذلك   1981 ل�صنة   159 رقم 
بالز�  نايل  فور�صيزونز  �لنيل-  كورني�س   1089 فى 
�صاعات  خالل  وذلك  �لقاهرة،   - �صيتى  جاردن   -

�لعمل �لر�صمية. 
�جلمعية  �جتماع  ح�صور  فى  �حلق  م�صاهم  لكل    )2
�لعامة غري�لعادية لل�صركة بطريق �لأ�صالة �أو باإنابة 
�لإد�رة  جمل�س  �أع�صاء  غري  من  عنه  �آخر  م�صاهم 
وي�صرتط ل�صحة �لإنابة �أن تكون ثابته مبوجب توكيل 
طريق  عن  ميثل  �أن  م�صاهم  لأى  يجوز  ول  كتابى 
�إجماىل  من   %10 يجاوز  �لأ�صو�ت  من  عدد  �لإنابة 
من   %20 يجاوز  ل  ومبا  �ل�صركة  ر�أ�صمال  �أ�صهم 

�لأ�صهم �حلا�صرة و�ملمثلة بالجتماع.
ح�صور  فى  يرغبون  �لذين  �مل�صاهمني  على  يجب    )3
�أن  لل�صركة  غري�لعادية  �لعامة  �جلمعية  �جتماع 
يودعو� مبقر �ل�صركة ك�صف ح�صاب �صادر من �إحدى 
تفيد  �صهادة  به  مرفقا  �ل�صجالت  �إد�رة  �صركات 

جتميد �لأ�صهم.
باملو�صوعات  تتعلق  ��صتف�صار�ت  �أو  �أ�صئلة  �أية   )4
�ملعرو�صة على �جلمعية يتعني تقدميها مكتوبة مبقر 
بثالثه  �جلمعية  �نعقاد  ميعاد  قبل  وذلك  �ل�صركة 

اأيام على الأقل.
   برجاء �لتف�صل بالإحاطة و�حل�صور فى �ملوعد و�ملكان 

�ملحددين  لالإجتماع.

      وتف�شلوا بقبول وافر الحرتام والتحية
رئي�س جمل�س �لإد�رة 

�أحمد حممد ح�سنني هيكل

 دعوة حل�سور �جتماع �جلمعية �لعامة غري�لعادية 
 ل�سركة �لقلعة لال�ست�سار�ت �ملالية Citadel Capital �ش.م.م

و�ملقرر �إنعقادها �لإثنني �ملو� فق 2011/1/17 بفندق �إيربوتيل �لقاهرة  - م�سر �جلديدة

بيانات �ل�سركة 
��سم �ل�سركة: �صركة �لقلعة لال�صت�صار�ت 

�ملالية Citadel Capital �س.م.م.
�سجل جتاري: �صجل جتارى رقم 

11121 �ل�صتثمار �ملوحد و�ملقيد بتاريخ 
2004/4/13 و�ملجدد بتاريخ2009/4/13.

ر�أ�ش �ملال �ملرخ�ش به:
 6.000.000.000 جنيه م�صري. 

ر�أ�ش �ملال �مل�سدر:
  3.308.125.000 جنيه م�صري

 موزع على 661،625،000 �صهم 
)496،218،750 �صهم عادى، 

و165،406،250 �صهم ممتاز(.

�إخطار �أول


