
وذلك ملناقشة جدول األعمال التالى:

ونوجه عناية السادة املساهمني إلى ما يلى:

دعوة حلضور اجتماع  اجلمعيه العامة العادية
يتشرف مجلس إدارة شركة السويدى اليكتريك )ش.م.م  خاضعة الحكام قانون االستثمار رقم  72 لسنة  2017و الئحته التنفيذية( بدعوة 

سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم األحد  الموافق 4/ 4 /2021 
وذلك بمبنى السويدى اليكتريك بالقطعة 27 – القطاع االول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة.

1. النظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
2. النظر فى تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة  للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.

3. النظر فى التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31.
4. النظر فى تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية فى 2020/12/31.

5. النظر فى إقتراح مجلس اإلدارة بشأن مشروع توزيع األرباح عن عام2020.
6. النظر فى إعتماد عقود المعاوضة التى تمت خالل السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 و تفويض مجلس ادارة الشركة - فى التوقيع على عقود 

معاوضة مع مساهمى الشركة او اعضاء مجلس االدارة التى تبرم خالل السنة المالية التى تنتهى فى 2021/12/31. 
7. النظر فى إعتماد قرارات محاضر مجالس اإلدارة المنعقدة خالل عام 2020 وحتى  تاريخ إنعقاد الجمعية.

8. النظر فى إبراء ذمة السيد رئيس مجلس اإلدارة و السادة أعضاء المجلس وإخالء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خالل السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
9. النظر فى تحديد بدالت حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2021/12/31.

10. النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 2021/12/31.
11. النظر فى إقرار التبرعات التى تمت خالل السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع واإلنفاق على أوجه 

المسئولية المجتمعية للشركة خالل السنة المالية التى تنتهى فى  2021/12/31.
12. النظر فى إعادة تشكيل مجلس اإلدارة لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات فى ضوء إنتهاء الدورة الحالية لمجلس اإلدارة.

●  لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق األصالة أو اإلنابة ويشترط لصحة اإلنابه أن تكون ثابتة بموجب توكيل 
او تفويض كتابى وال يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس اإلدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس اإلدارة فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية.

●  ال يجوز للمساهم باستثناء االشخاص االعتبارية ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من االصوات يجاوز )10%( من 
مجموع االسهم اإلسمية من رأس مال الشركة و بما ال يجاوز )20%( من االسهم الممثلة فى االجتماع.

●  يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدى شركات إدارة سجالت 
إنعقاد  قبل  و ذلك  الجمعية  اجتماع  الحساب لغرض حضور  الموضح بكشف  تجميد رصيد األسهم  التى يحوزونها متضمناً  باالسهم  المالية  األوراق 

الجمعية بثالثة أيام كاملة على األقل.
●  أية إستفسارات عن موضوعات جدول األعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة  بقطعة 27 – التجمع 

الخامس – القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس االدارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثالثة أيام كاملة على األقل.
●  ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية األول صحيحاً اال إذا حضره مساهمون يمثلون )50%( من رأس    المال المصدر على األقل.

●  فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى الالزم لصحة االجتماع االول تنعقد الجمعية العامة العادية فى اجتماع ثان و يكون اإلجتماع الثانى صحيحاً 
اياً كان عدد األسهم الممثله فيه.

●  تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فى اإلجتماع.
●  ال يجوز للجمعية العامة العادية المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

خاضعة ألحكام  قانون االستثمار رقم  72 لسنة  2017 – سجل جتارى 14584
رأس املال املرخص به 5.000.000.000 جم )خمسة مليار جنيه مصري(

رأس املال املصدر 2.184.180.000 جم )إثنان مليار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري(

شركة السويدى اليكتريك )ش.م.م.(

رئيس مجلس اإلدارة
أ./ صادق أحمد صادق السويدى

العضو املنتدب
م/ أحمد أحمد صادق السويدى
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