
 

 

 
 

 السادة / البورصة المصرية 

 عناية االستاذة / هبة هللا الصيرفى

 نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
 

 .... تحية طيبة وبعد          

والشفافية فى السوق وحرصًا منا على زيادة التعاون بين الشركة وادارة  حرصًا من الشركة على تحقيق الكفائة والعداله
، 30/4/2018الموافق  ثنينالبورصة. نحيط سيادتكم علمًا بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم اال

 حيث إتخذ القرارات التاليه :

 .2017المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام  .1

 القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ىعلالشركة حسابات  ىمراقب ةداتقرير الس الموافقة على .2
31/12/2017. 

 .31/12/2017اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى  .3

 .على استخدام جزء من االحتياطيات في تغطية الخسائر الموافقة .4

 .31/12/2017رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فى / إبراء ذمة السادة .5

 .المقبلة للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية حضور الجلساتتحديد بدالت  .6

 .31/12/2018 فى تنتهيالمالية التى  عن السنة ماوتحديد أتعابهالشركة حسابات  ىمراقب/ ةداتعيين الستجديد  .7

والترخيص لمجلس اإلدارة بإبرام عقود المعاوضة عن  2017التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خالل عام  .8
 .، وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة2018عام 

 . 2018في والترخيص للمجلس بالتبرع خالل عام  2017خالل عام تم صرفها اعتماد التبرعات التى  .9

 

  وتفضلو سيادتكم بقبول فائق األحترام والتقدير،،،  
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 عناية االستاذة / هبة هللا الصيرفى

 نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
 

.... تحية طيبة وبعد               

والشفافية فى السوق وحرصًا منا على زيادة التعاون بين الشركة وادارة  حرصًا من الشركة على تحقيق الكفائة والعداله
افق المو  نثنينالعادية المنعقدة يوم االالغير  البورصة. نحيط سيادتكم علمًا بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة

 حيث اتخذت القرارات االتية:30/4/2018

بنك لاقيام شركة حديد عز بكفالة شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" وذلك في التمويل قصير األجل الممنوح لها من  أوالً:

فالة في التوقيع على عقد الك من لهم الحقمليون جنيه مصري، وتفويض  ة وخمسونمائثالثبمبلغ  لهلي المصر  األ

 وكافة المستندات المتعلقة بها والالزمة إلصدارلها.

 ال قيام البنك األلهلي المصر  بزيادةوذلك في ح مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" ةشركة قيام شركة حديد عز بكفال نياً:ثا

مليون  مائةاربعبمبلغ اضافى حده األقصى   مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" ةشركالتمويل قصير االجل الممنوح ل مبلغ

 في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها والالزمة إلصدارلها. من لهم الحقجنيه مصري وتفويض 

  التأشير بالقرارات عاليه في السجل التجاري للشركة. ثالثاً:

 

  وتفضلو سيادتكم بقبول فائق األحترام والتقدير،،،  
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