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 السادة إدارة اإلفصاح

 البورصة المصرية

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

  

 : ووافقت الجمعية على مايليش م م ستشـارات المـالية إلالعاديـة لشركـة القلعـة لإجتماع الجمعية العامـة  مساء اليومإنعقد 

 .2014/ 12/ 31المنتهى فى  الىلعام المخالل ادارة عن نشاط الشركة تقرير مجلس اإل إعتماد : أوال

 .2014/  12/ 31العام المالـى المنتهى فـى عن المعدة القوائـم المالية للشركة الميزانية و تقريــر مـراقب حسابــات الشركة المعد بشأن  إعتماد :اثاني

بما تضمنته من مديونيات مستحقة السداد  لعدد   2014/  12/ 31عن العام المالـى المنتهى فـى المعدة الميزانية والقوائـم المالية للشركة و إعتماد  :ثالثا
 .من مساهمى الشركة

 . 2014/  12/  31المنتهى فى اخالء مسئولية السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالى  :رابعا

 .2015/ 31/12 خالل العام المالى المنتهى فىأية بدالت حضور أو إنتقاالت للسادة اعضاء مجلس االدارة عدم صرف  :خامسا

مارات إلشركة اتعيين كما تمت الموافقة على من مجلس إدارة الشركة،  بداهللع بن بن حمد محمد بن سحيمقبول االستقالة المقدمة من السيد/  :سادسا
وبذلك يصبح يد نجيب شنطى والسيد / روبرت ويدجيز ممثلين لها كال من السيد / رغعضوا بمجلس إدارة الشركة وكذلك تعيين  ستثمار ذ م مإلالدولية ل

  -مجلس إدارة الشركة مشكال على النحو التالى :

 م االســــــــــــــــــــــــــــــم الصفــــــــــــــــــــة

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ممثال لشركة
Citadel Capital Partners LTD 

 1 حسنين هيكلاحمد محمد 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب ممثال لشركة
 Citadel Capital Partners LTD 

 2 هشام حسين الخازندار

 ممثال لشركة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى دارة اإلعضو مجلس 
Citadel Capital Partners LTD 

 3 كريم حسن صادق

ممثال لشركة المالى المنتدب للقطاع دارة اإلعضو مجلس    
Citadel Capital Partners LTD 

 4 معتز فاروق محمد عياد 

  ممثال لشركةالمنتدب لقطاع الطاقة دارة اإلعضو مجلس 
Citadel Capital Partners LTD  

 5  محمد شعيب محمد خليفة

ممثال لشركةالمنتدب  لقطاع التمويل المصرفى دارة اإلعضو مجلس   
Citadel Capital Partners LTD     

 6  عمرو على الجارحى   

 Partners Citadel Capital   7ممثل لشركة عضو مجلس إدارة 
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 عضو مجلس إدارة 

 

 8 اسامة حسن حافظ 

 9 ىطنشالرغيد نجيب   ممثل لشركة االمارات الدولية لالستثمار ذ م م  عضو مجلس إدارة
لشركة االمارات الدولية لالستثمار ذ م مممثل  عضو مجلس إدارة  10 دجزيروبرت و  

 11 مجدى كمال ابراهيم الدسوقى عضو مجلس إدارة 
 12 فيليب بليير داندس عضو مجلس إدارة

      
 . 31/12/2015تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى  سابعا:

 
وتفـوي  مجلـس االدارة فـى مـنح التبرعـات  2014 /31/12المنتهـى فـى  التبرعـات الممنوحـة مـن مجلـس إدارة الشـركة عـن العـام المـالى إعتمـاد  ثامنـا:

ن جنيهـا ويـمل اثنـينإجمـالى مبلـغ وقـدر  قصـى أوبحـد  31/12/2015 المنتهـى فـى جم ) الف جنيـه مصـرى ع عـن العـام المـالى 1000لمبالغ تزيد عن 
 مصريا ال غير. 

 
 

 ،، واإلحاطة بالعلم التفضل فبرجاء
 

 
 
 

 عمرو محمد القاضي                                                                                   
 وإدارة المخاطررئيس عالقات المستثمرين 

                                    

 

  2015 مارس 26تحريًرا في 

 

 

 

 


