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 لسادة إدارة اإلفصاحا

 البورصة المصرية

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

وهي شركة رائدة في  –( CCAP.CA)كود التداول في البورصة المصرية  مجلس إدارة شركة القلعه لإلستشارات الماليةمساء اليوم إجتمع  

 -: التالي حيث تمت مناقشة بنود جدول االعمال  –استثمارات الصناعة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا 

والمؤيادة بالشادادة الصاادرة ماد االدارة  فاى تااريإ إنعقااد المجلاسالمستحقة لبعض مسااهمى الشاركة   األرصدة الدائنةعتماد إالنظر فى  : اوال
 . الماليه للشركة

 
مليار جنيه مصرى وكذلك زيادة راسامال  10مليار جنيه مصرى الى  9المرخص به مد النظر فى الموافقة على زيادة راسمال الشركة : ثانيا 

ماد خا ل زياادة نقدياة وكاذلك تماوي  ماد االرصاده الدائناه المساتحقة  مليار جنيه مصارى 9,7مليار جنيه مصرى الى  8المصدر مد الشركة 

 . لقدامى مساهمى الشركة 
  

  -قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة باالجماع على اتخاذ القرارات التالية :وبعد المناقشة 
 

 بالشدادة الصادرة ماد االدارة المالياه  والمؤيدة فى تاريإ إنعقاد المجلسالمستحقة لبعض مساهمى الشركة   األرصدة الدائنةعتماد إ
جنيااه مصاارى ) تسااعمائة وسااتة وسااتود مليااود وتسااعمائة وسااتة وسااتود ألاا  ومااائتى  966,966,320للشااركة والبااالم قيمتدااا 

عد طريق الشراء مد  زيادة حصص ملكية الشركة فى عدد مد شركاتدا التابعةلنتيجة والناشئ معظمدا  (وعشرود جنيدا مصريا
 .المساهميدهؤالء 

 

 المصادر وكذلك زيادة رأسمال الشاركة  مليار جنيه مصرى 10مليار جنيه مصرى الى  9مد  زيادة راسمال الشركة المرخص به

ماد خا ل زياادة نقدياة جنيداا مصاريا (  تساعه ملياار وسابعمائة ملياود)  ملياار جنياه مصارى 9,7الى  مليار جنيه مصرى  8مد 

راسامال الشاركة قادرها بناه المساتحقة لقادامى مسااهمى الشاركة عاد طرياق اصادار اسادم زياادة وكذلك تموي  ماد االرصادة الدائ
سادم ) خمساة وثماانود  ملياود سادم( ممتااز  85,000,000سدم  ) ث ثمائة واربعاود ملياود سادم ( منداا عادد  340,000,000

جم  1,700,000,000ة ل صدار قدرها وبقيمة اجمالي سدم ) مائتى وخمسة وخمسود مليود سدم ( عادى 255,000,000وعدد 

جنيدات مصرية (  وبدود  خمسةجم )  5وذلك بالقيمة االسمية للسدم الواحد البالم قيمتدا ) مليار وسبعمائة مليود جنيدا مصريا ( 

ة لقادامى مع السماح بتغطية جزء مد اإلكتتاب فى الزيادة المذكورة وذلاك تماوي  ماد االرصادة الدائناه المساتحقمصاري  اصدار 
مساااهمى الشااركة فااى حاادود المديونيااة مسااتحقة السااداد لصااالو مساااهمى الشااركة والصااادر بشااهندا شاادادة االدارة الماليااه بالشااركة 

 الموافق على إعتمادها.  
 

 . دعوة قدامى مساهمى الشركة ل كتتاب فى تلك الزيادة 
 

  شاطب االوراق المالياة بالبورصاة اساتمرار قياد ماد قواعاد قياد و 48اعتماد تقرير االفصاح المعد مد الشركة وفقاا الحكاام الماادة

والمعد بغرض السير فى اجراءات زيادة راسمال وكذلك كافة المستندات المؤيدة له مد االجراءات التنفيذية   52المصرية والمادة 

 :جاءت على النحو التالىوالتى ستخدام حصيلة زيادة راس المال السابق االشارة اليدا خطة وما تضمنه مد ا الشركة
المستحقة السداد قبل الشركة لصالو عدد مد مساهمى الشركة أصحاب الحاق فاى اإلكتتااب بداذه   األرصدة الدائنةسداد  .1

الزيااادة والتااى نشااهت عااد زيااادة حصااص ملكيااة الشااركة فااى عاادد مااد شااركاتدا التابعااةعد طريااق الشااراء مااد هااؤالء 
ئنة المستحقة لمسااهمى مد إجمالى األرصدة الدا  جنيه مصرى 891,560,164المساهميد وذلك فى حدود مبلم وقدره 

 .جنيه مصرى  966,966,320الشركة والبالم قيمتدا 

تدعيم وتعزيز قدره بعض  الشركات التابعة على سداد جزء كبير مد أصل وعوائد القروض الممنوح لدا مد عادد ماد   .2
 جنيه مصرى . 383,106,261البنوك المصرية وذلك فى حدود مبلم وقدره 
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ل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتدا األخارى الحالاة والمساتقبله فاى حادود مبلام تدعيم راسمال الشركة العام .3
 .جنيه مصرى 425,333,574وقدره 

 

 .  تفويض السيد رئيس مجلس االدارة فى اجراء كافة التعدي ت التى قد تطلبدا البورصه المصرية على تقرير االفصاح 
 

 بعد موافقة البورصة المصرية على نشر  وة الجمعية العامة غير العادية للشركة ل نعقادتفويض السيد رئيس مجلس االدارة فى دع
  -جدول االعمال التالى : للنظر فى وذلك تقرير اإلفصاح 

 
ل وكذلك زيادة راسما مليار جنيه مصرى 10مليار جنيه مصرى الى  9مد  زيادة راسمال الشركة المرخص بهأوال : النظر فى الموافقة على  

جنيدا مصريا ( مد  تسعه مليار وسبعمائة مليود) مليار جم  9,7الى  مليار جم ) ثمانية مليار جنيه مصرى ( 8المصدر مد الشركة 

عد طريق اصدار اسدم زياده براسمال الشركة عددها  لقدامى المساهميدالمستحقة تموي  مد األرصدة الدائنة كذلك خ ل زيادة نقدية و
سدم نقدى عادى وبقيمىة اجمالية ل صدار  255,000,000سدم نقدى ممتاز وعدد  85,000,000سدم مندا عدد  340,000,000

جم ) خمسة جنيدات  5جم ) مليار وسبعمائة مليود جنيدا مصريا ( وذلك بالقيمة االسمية للسدم والبالم قدرها  1,700,000,000قدرها 

 مد النظام االساسى للشركة فى ضوء ذلك. 6/7وتعديل نص المادتيد مصريه ( بدود مصاري  اصدار 

 
 .النظر فى الموافقة على تداول حقوق االولوية فى االكتتاب متصلة او منفصلة عد السدم االصلى ثانيا : 

 

                   ،،واإلحاطة بالعلم التفضل فبرجاء
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