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 العادية غير دعوة الجمعية العامة

 )اجتماع ثان( لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشررررئيس مجيس إجيرة سريةررررجمي ة   مامي ة يةممي ارسمجي ة يركرررمايةررررجميس ررري  ميس رررر ماي
سإميسيجنم يس ررررفيط  تيسرررتميسإميس  يجنم يس ررررفلاي سأسررر يةاييي6 ةبيةغيسأسررر يةايي ة ربهير ي

جنم يس رفيط  تي سبعميسإميس  ي ث ين ي مي ب  مي ستمنيي4,٨65,353,355 ة  دسي  ة د معي
 ب  ررمي ب  ررمنيجنم يس رررفلي  ة  ادريرية رر  ي ثالث ي ميييًي ي مي ثالثمي ب  ررمني ة سإامنًيي ثالث

أكتمبريرية ازراي س ر يي ةر م ررميسىنريسقميي يي6سكتبيسرر  يت يس يي12665 ةت يسفيتحتيسقمي
ايطر قي ة ي رري إلسرررررررركندس مي ة ررررررررحر  فايي دامري2٨اي ة رحإمي ةثيةثماي ة ر مي ةذجمماي ةكاإمي129

  مي ةشرررجميةحكررمسي جت يعي ة  اممي ةعيسميااري ةعيةلمي ة  رسيا دقير  ري ةشرررجمي ة رريةريس رري
ت يمي ة ررررررريامياىريت نممي الت ررررررريوي  ةت رررررررم تياميرعدية ني ةت   ي ة عإماي  ة ي مي ةر م رررررررمي

ثينمينظرً ييالجت يعاإ ًييرأني ذقي ةدامري مي ا1/6/2022 ة م  قيي ألسبعيءيمميصررررررررررربيحًييي9:00
 أل ويةإ  اممي ةعيسميااري ةعيةلميي الجت يع ةن ررررررررررررررري ي ة ينمنمي ميي ةحدي ألةنريسمتم  ريةعدمي

ي.2022سييميي19 تيس خي

 ةعيةلمييااري جت يعي ة  اممي ةعيسم اإري ة ررررررررررررررريةري ة  ررررررررررررررري  امي ةذيمييراىمني ميحكررررررررررررررمسي
ريةن رربميصرررمسريسمي ثبي ي ةشررره رررمميطي  ةت رررم تياميرعدي سسررريوي ةىميني ي ةهيصرررمي اميستكررر نم

يرسيصررريةطي ةرررايةريت  ادي ألسرررامي إلةكتر نمي  ةىر دي ة ح مويسقمي ةتإم مني ييلا ةطىمامميةألةرررهي 
 لحين مجمدة سمممممت   االسممممم   أن ومتضمممممم  ي ألق ياإري ة  اممي نع يةيسماديسميأليميثالثميقى 

سمييال ألةهي ي الاتبيس مية  ثإميريةن بمط  ةت م ضيريةحكمسي  ةت م تييا(الجمعي  ا فضاض
يكمةي ةتيةم: يQR ةر رتي  يبالو

ي

HERMES-rebrand.ly/EFGي

ي

ي

ي

https://emagles.com/voterinformation/EFG669018
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ي

يت ممي سرررررررررررررمئيااإري ألق ي امسامسمادي نع يةي ة  اممييقى سميتيس خي ةدامري حتريي اتبيس   ة ي
ياميطر قي ةىر ديس رررررررري ميةك يرإسسرررررررريوي ميني ي ةدبمويارعدي ةتأكديسميصررررررررحمي ةىميني ي ةشرررررررررجم

ةإ يةري ة  ي  اميياإ ًييرأن يسمئييتيحيا  يسميبالويسسيةمين مميجينب يسمي ة رس   إلةكتر نم
 ة يج يسميي مر يييااتبيس مي  تيت م ضيسميينابياناميريةت رررررم تياميرعدسمي ألةرررررهي ي ال

ي. ة نيةيقيسديرفييأ يسديرفي ة حي ظ يأ سنيءي ةح ظي

ي:ة نيقشميجد وي ألا يوي ةتيةمي  ة 

  مدة الشركة وذلك لمدساسي ( من النظام األ5المادة )تعديل  .1

 

 :اآلتي إلى سيادتك  ع اي   وجه أن و رجو

 

 ويشممممترطتفويض من ي يب ع ه.  فيالحق  فقط عتباري من األشمممماا  اال مسمممما   لك      :أوال

 والمست دات مع البيا ات ارفقم يرس  وأن كتابي تفويضلصح  اإل اب  أن تكون ثابت  في 

   .أعاله كود الموضح QRو اطريق الرابط  عنالمذكورة اعاله 

  

 اال  منتقدي  أي أسممم ت  تتعتق بالموضممموعات المعروضممم  عتى الجمعي  العام   يتعين : نياثا

 قب  بحد اقصمممى وذلك أو ارسمممال ا بالبريد المسمممج  التصمممويت عن بعداالتصممما  و   ا 

 .ذلك باالفولن تقو  الشمممممرك  بال  ر في اي أسممممم ت   ،أيا  بثالث  الجمعي  ا عقاد تاريخ

  .وتقتصر الم اقش  في الجمعي  العام  حو  ما ورد بجدو  األعما 

 

 في والممثت  الحاضممرة ثتثي األسمم   بأغتبي  العادي  غير العام  الجمعي  قرارات تصممدر :ثالثا

 .االجتماع

 

من رأس ما   %25يعتبر  ذا االجتماع صممممحيحا بحضممممور مسمممما مين يمثتون  سممممب     :رابعا

  .الشرك  عتى األق 

 

 مشروعاتب ود اجتماع الجمعي  وو مست داتيمكن لتسادة المسا مين االطالع عتى   :خامسا
التصويت عن بعد و االتصا    ا التصويت عتي ا عن بعد باستادا  و القرارات
  . الجمعي  ا عقاد موعد  قب الاامسمن اليو   اعتبارا  
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 الموقع عتى المسا مين السادة عتى لتعرض المعدة والتقارير األعما  جدو  ب ود ت شر:  سادسا

 والتعتيمات التصممممممويت بطاق  و موذج( www.efghermes.com) لتشممممممرك  اإللكترو ي

 والتصممممممويت الحضممممممور الطبيعي  األشمممممماا  من عتيه يتعذر لمن وذلك ،امب  المتعتق 

 من موقع  التصممممممويت بطاق  ترسمممممم  أن عتى ،كتاب  التصممممممويت في ويرغب الكترو يا

 مرفقا ب ا صورة من اثبات الشاصي ، وش ادة تجميد األس   ،بالبريد المسج   المسا  

االسممم   سمممت    أن متضمممم  و األق  عتي أيا  بثالث  الجمعي  ا عقاد موعد قب  صمممادرة)

ي  ا فضمممممممماض لحينمجمدة  لك ،ورق  التتيفون المحمو  ،(الجمع ب  موعد  وذ قادق  ا ع

 . األق عتي ساع الجمعي  ب

 

ينتطإ يرةريسشيسجتكما 
 ييييييييييييييي

ي
ي

يسنري  ي ة  يسييييي
  إلة سريس إجيس مج                  


