
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. )الشركة(
إخطار أول المنعقدة في يوم الثالثاء الموافق 26 أبريل 2022

شركة بلتون المالية القابضة
)شركة مساهمة مصرية(

خاضعة ألحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية

فـي إطـار اإلجـراءات االحترازيـة التـي تطبقهـا الدولـة المصريـة نظـراً للظـروف االسـتثنائية التي تمـر بها البـاد في مواجهـة فيـروس كوفيد 19 المسـتجد 
والمعلنـة بموجـب قـرار مجلس الوزراء رقم 606 لسـمة 2020 بشـأن تعليق جميـع الفاعليات التـي تتطلب تواجد تجمعـات كبيرة للمواطنيـن وتطبيقاً للبيان 
الصـادر مـن السـيد رئيـس الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة الذي يتيـح للشـركات المقيد حضـور مجالـس اإلدارات والجمعيـات العامـة عبر تقنيـات االتصال 
الحديثـة والتصويـت عـن بعـد، ومـن منطلق حرص شـركة بلتون الماليـة القابضـة ش.م.م. على صحة السـادة المسـاهمين والعاملين وأعضـاء مجلس اإلدارة 
بمـا يسـمح للشـركة بعقـد جمعيتهـا العمومية ويتيح لجميع المسـاهمين االشـتراك في الجمعية سـواء كانـوا داخل جمهوريـة مصر العربيـة أو خارجها، 

فقـد تقـرر عقـد اجتمـاع الجمعيـة العامة غيـر العادية عبـر تقنية االتصـال والتصويت عـن بعـد دون التجمع الفعلـي المعتاد.
وعلـى السـادة المسـاهمين الذيـن يرغبـون فـي حضـور الجمعيـة العامة غيـر العاديـة والتصويت عـن بعد باسـتخدام وسـائل االتصـال الحديثـة والتصويت 
االلكترونـي عبـر منصـة )E-magles( إرسـال البيانـات الخاصـة بهـم متضمنة صـورة من إثبات الشـخصية )بالنسـبة لألشـخاص الطبيعية(، ورقـم التليفون 
المحمـول والبريـد االلكترونـي وشـهادة تجميـد األسـهم )صـادرة قبـل ثـاث أيـام مـن موعد انعقـاد الجمعيـة على األقـل ومتضمنة أن األسـهم سـوف تظل 
rebrand.ly/[ :مجمـدة لحيـن انفضـاض الجمعيـة( والتفويـض بالحضور والتصويـت )بالنسـبة لممثلي األشـخاص االعتبارية(، عبـر الرابط اإللكترونـي التالـي

Beltone[، وذلـك اعتبـاراً مـن تاريـخ الدعـوة وحتـى قبـل موعد انعقـاد الجمعية بيوميـن على األقل. حتـي تتمكـن )E-magles( بعـد التأكد من صحـة البيانات 
بإرسـال بيانـات الدخـول لكل مسـاهم عـن طريق البريـد االلكتروني المرسـل من جانبه أو من خال رسـالة نصية، علماً بأنه سـوف يتاح للسـادة المسـاهمين 
مـن األشـخاص االعتباريـة فقـط تفويـض مـن ينيـب عنهـم بالحضـور والتصويـت عن بعد بمـا في ذلـك كل من أمنـاء الحفـظ أو مديـري المحافـظ أو مديري 

الصناديق.
وبنـاء عليـه يتشـرف رئيـس مجلـس إدارة شـركة بلتـون الماليـة القابضـة ش.م.م خاضعة للقانـون رقم 95 لسـنة 1992 والئحتـه التنفيذية )قانون سـوق 
رأس المـال(، سـجل تجـارى رقـم 63673 مكتـب سـجل تجـاري جنوب القاهـرة، ورأس مالهـا المرخـص بـه 1.000.000.000 جم )مليـار جنيه مصـري( ورأس 
المـال المصـدر 891.305.286 جنيـه مصـري )ثمانمائـة وواحد وتسـعون مليون و ثالثمائة وخمسـة ألف و مائتان وسـتة وثمانـون جنيهاً مصريـاً(، والمقيدة 
بالسـجل التجـاري رقـم 63673 سـجل تجـاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسـي في العقـار رقم 2005 ج مبني النايل سـيتي البرج الشـمالي الدور 34 
اإلداري – كورنيـش النيـل – رملـة بـوالق – القاهـرة، بدعـوة سـيادتكم لحضـور اجتماع الجمعيـة العامة غيـر العادية للشـركة وذلك يوم الثالثـاء الموافق 

2022/4/26فـي تمـام السـاعة الثالثـة ظهـرا بمقر الشـركة عبر تقنيـة االتصـال والتصويت عن بعـد دون التجمع الفعلـي المعتاد

 وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:

1. النظر في استمرارية نشاط الشركة  نظرا لتجاوز خسائر الشركة اكثر من 50 % من قيمة حقوق المساهمين .

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى االتي:

أوال: لـكل مسـاهم الحـق فـي حضـور اجتمـاع الجمعيـة العامة بطريـق األصالـة أو إنابة مسـاهم أخر غيـر أعضاء مجلـس اإلدارة ويشـترط لصحـة اإلنابة آن 
تكـون ثابتـة فـي توكيـل كتابـي وان يكون الوكيل مسـاهما وال يجوز ألي مسـاهم آن يمثل عن طريـق الوكالة عدد من األصـوات يجاوز 10% من مجموع األسـهم 

االسـمية وبمـا ال يجـاوز 20 % من األسـهم الممثلة فـي االجتماع.
ثانيـا: علـى السـادة الذيـن يرغبـون فـي حضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة تقديم كشـف حسـاب معتمد من شـركة مصـر للمقاصـة لإليداع 
والقيـد المركـزي أو إحـدى شـركات أمنـاء الحفظ يفيد تجميد األسـهم التي فـي حوزتهم قبـل انعقاد الجمعيـة بثاثة أيام كاملـة على األقـل، وأن يرفقوا مع 

هـذا الكشـف شـهادة مـن شـركة إدارة سـجات االوراق المالية بتجميـد هذا الرصيـد من األسـهم لحين انفضـاض الجمعية.
ثالثـا: فـي حالـة عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي للجمعية العامـة غيـر العادية فان السـادة المسـاهمين مدعوون إلـى حضور اجتمـاع ثان في تمام السـاعة 
الثالثـة ظهـرا فـي اليـوم التالـي عبر تقنيـة االتصال والتصويـت عن بعد ويعتبـر االجتماع صحيحـا إذا حضره مسـاهمون يمثلون ربـع رأس المـال المصدر على 

األقل.
رابعـا: يمكـن للسـادة المسـاهمين االطاع على مسـتندات وبنود اجتماع الجمعية ومشـروعات القـرارات والتصويت عليهـا عن بعد باسـتخدام نظام االتصال 

والتصويـت عـن بعد اعتبـاراً من اليـوم الخامس قبل انعقـاد الجمعية.
خامسـا: ال يجـوز للجمعيـة العامـة المداولـة فـي غيـر المسـائل المدرجـة في جـدول األعمـال وفقا لنـص المـادة 207 مـن الائحـة التنفيذية للقانـون رقم 

159 لسـنة 1981.
سادسـا: فـي حالـة وجـود أي استفسـارات أو أسـئلة تتعلـق بجـداول األعمـال المعروض علـى الجمعيـة يتعين تقديمهـا من خال نظـام االتصـال والتصويت 

عـن بعـد أو إرسـالها بالبريـد المسـجل وذلـك بحـد أقصـي قبـل تاريخ انعقـاد الجمعيـة بثاث أيـام، ولن تقـوم الشـركة بالنظر في أي أسـئلة بخـاف ذلك.
سـابعاً: هـذا ونوجـه عنايتكـم انـه فـى حالـة حضـور أى مسـاهم الى مقـر االجتماع سـوف يخضـع للكشـف الطبى الظاهـرى للتاكد مـن عدم تعـدى درجة 
حرارتـه 37 درجـة مئويـة. هـذا فـى حالة تعـدى درجة حرارة المسـاهم 37 درجة مئوية سـوف يمنـع من دخول مبنـى االجتماع او حضـور االجتماع حضـوراً فعلياً 

وذلـك حفاظـا على صحة المشـاركين.
www.beltonefinancial. :ــي للشــركة ــع اإللكترون ــى الموق ــى الســادة المســاهمين عل ــر المعــد للعــرض عل ــود جــدول األعمــال والتقاري ــاً: تنشــر بن ثامن

com  ونمــوذج بطاقــة التصويــت، وذلــك لمــن يتعــذر عليــه مــن األشــخاص الطبيعــة الحضــور والتصويــت إلكترونيــة ويرغــب فــي التصويــت كتابــاً علــى أن 
ترســل بطاقــة التصويــت موقعــة مــن المســاهم بالبريــد المســجل أو فــي حالــة حضــور أي مســاهم الــى مقــر االجتمــاع ســوف يقــوم بتســليم شــهادات 
ــد  ــهادة التجمي ــليم ش ــب تس ــرة عق ــراف مباش ــك و االنص ــص لذل ــكان المخص ــة بالم ــرارات الجمعي ــى ق ــت عل ــهمه والتصوي ــة باس ــد الخاص التجمي

والتصويــت علــى جــدول االعمــال .

رئيس مجلس اإلدارة
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