تحريراً في  24مارس 2020

األستاذة /هبه الصيرفي

إلى:

مساعد رئيس البورصة ورئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح
البورصة المصرية

الموضوع :إستدراك لدعوة الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية ش.م.م
تحية طيبة وبعد،
مرفق إستدراك خاص بدعوة الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال لإلستثمارات المالية ش.م.م .المقرر انعقادها يوم
االثنين الموافق  2020/03/30الساعة الثالثة عصراً .على أن يتم نشر االستدراك بالصحف اليومية غدا بتاريخ
 2020/03/25وسيتم موافاتكم بصورة من النشر.
وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام والتقدير،،
شركة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية
مسؤول عالقات المستثمرين
ســـــــارة حســــــــــني

رشكة ثروة المالية القابضة لإلستثمارات المالية
رشكة مساهمة مرصية خاضعة لقانون  95لسنة  1992والئحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم  78317محل القيد جنوب القاهرة
رأس المال المصدر  119,697,391.36جم والمرخص به  1,000,000,000جم
إستدراك
لمساهم المقرر انعقادها
تعلن رشكة ثروة كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
ي
ااهم ال ر ا اكة
يوم االثني الموافق  2020/03/30السا اااعة الثالثة ع ا ااا عن طريق وسا اااتص ا تإلا ااال ا ل و ي وذلك لتمكي مسا ا ي
من التإلااتيع عن بعد وذلك صر ااا من ةدارة ال ر اكة عو ا ة وسااممة المساااهمي وتمكينهم من التإلااتيع عو الموعااوعات
الت نمر بها.
المق صة يف ظص الظروف ا ستثناتية ي
وعليه ،فيعت ر مشاركة المساهمي عن طريق النظام ا ل
.1
.2
.3
.4
.5

و ي صضورا فعليا وذلك للنظر يف جدول األعمال اآل ي :

عو القواتم المالية وتقرير مراقب ال سابات عو القواتم المالية عن السنة المالية المنتهية ف 2019/12/31
المإلادقة ي
/
/
المإلادقة عو تقرير مجلس ا دارة السنوي وتقرير ال وكمة عن السنة المالية المنتهية ف 2019 12 31
ةخمء طرف أعضاء مجلس ا دارة عن السنة الماالية المنتهية ف 2019/12/31
تعيي مراقب ال سابات وت ديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية ف 2019/12/31
/
/
النظر يف مق ح مجلس ا دارة بشأن توزيا ااع أرباح نقدية عو المساهمي عن السنة المالية المنتهية يف 2019 12 31
بقيمة ةجمالية وقدرها  116,759,479،80جنيه م ي ،وبذلك يكون نإليب السهم من األرباح مبلغ  10قروش
للسهم.

يلزم ل ضور ا جتماع أن يتقدم المساهم بإرسال ورة من البطاقة الشخإلية وكشف صساب مجمد يفيد مل يته من رشكة
م للمقا ة والتستية وبالنسبة للمساهمي الذين أودعوا أسهمهم لدى بنك أمي ال فظ استخراج كشف ال ساب المجمد
من خمله قبص موعد انعقاد الجمعية بثمثة أيام عو األقص ،عو أن يتم ةرساله لل ر كة عن طريق ال ر يد ا ل و ي الخاص بإدارة
عمقات المستثمرين  ir@sarwa.capitalوذلك قبص انعقاد االجتماع بيوم عمص عو األقص ،وستقوم ال ر كة بارسال تفا يص
ا جتماع واللينك ا ل و ي ل ضور ا جتماع عو ال ر يد ا ل و ي ورقم الهاتف المت رك الخاص بالمساهمي.
كما سيتم ن ر تفا يص التوا ص ا ل و ي عو ف ة عمقات المستثمرين بالموقع ا ل و ي الخاص بال ر كة
وف صال وجود أية أسئلة أو ةستفسارات لإلدارة ،ر
يرج ةرسالها ةىل ةدارة ال ر كة قبص انعقاد
 www.investors.sarwa.capitalي
الجمعية بيوم عمص عو األقص.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
حـ ـ ـازم موسـ ــى

