
 

 
ي 
 ف 
ً
اير  27تحريرا  2020 فبر

 
ي   إىل: 

ف  كات المقيدة ومدير إدارة   رئيس قطاع نائب  – األستاذة/ هبه الصبر  اإلفصاح    الشر
 البورصة المرصية 

 
كة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية ش.م.م الموضوع:   ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شر

 2020/ 02/ 27الخميس الموافق المنعقد يوم  
 تحية طيبة وبعد،

كة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية بتاري    خ  نحيطكم علما بإنعقاد مجلس إدارة شر
 ف  تمام الساعة  2020/ 02/ 27

ً
كة الثالثة عرصا ي   بمقر الشر

شارع شمبليون، التحرير، وسط البلد  7ف 
، بناء عىل الدعوة الموجهة من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وفيما يىل ملخص لقرارات القاهرة

 المجلس: 
ي اعتماد المركز الماىلي وال .1

قوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام الماىلي المنتهي ف 

 وتقرير مراقب الحسابات.  2019/ 12/ 31

كة اإلدارةلجنة المراجعة ومجلس  تقرير اعتماد  .2 للعام الحوكمة  وتقرير  السنوي عن نشاط الشر

ي 
كة  2019/ 12/ 31الماىلي المنتهي ف   . للعرض عىل الجمعية العامة العادية للشر

ي  مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب للمجموعةتقرير اعتماد  .3
ة المنتهية ف  عن الفبر

31/12/2019 

)مرفق صورة  2019/ 03/ 30اإلثنير  الموافق الجمعية العامة العادية لالنعقاد يوم دعوة إقرار  .4

 .)  من دعوة السيد رئيس مجلس اإلدارة وسيتم موافاتكم بصورة من الدعوة عند النشر

ح مجلس اإلدارة بشأن توزي    ع أرباح نقدية عىل المساهمير  عن السنة المالية المنتهية إقرار  .5 مقبر

ي 
جنيه مرصي ، وبذلك يكون  116,759,479،80إجمالية وقدرها  بقيمة 2019/ 12/ 31ف 

 .قروش 10نصيب السهم من األرباح مبلغ 

ي عضوية  .6
كة أوراسكوم لإلستثمار القابضة ف  قبول تعيير  األستاذ/ عمرو عصمت أباظة ممثل لشر

 لألستاذ/ تامر المهدي
ً
 مجلس اإلدارة خلفا

ي يجب 
ونود التأكيد عىل أن الملخص الذي تم موافاة البورصة به يتضمن كافة األحداث الجوهرية التر

 لهما. 
ً
 ألحكام قانون سوق المال والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا

ً
 اإلفصاح عنها وفقا

ام والتقدير وتفضلو   ،، ا بقبول وافر اإلحبر
كة ثروة كابيتال ا         لقابضة لإلستثمارات المالية شر

 مسؤول عالقات المستثمرين 
ي               ارة حس       س                 

 ت 
 


