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  2022 يونيو 27 
 السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية

 نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  -األستاذة/ هبة الصيرفي
 

 تحية طيبة وبعد،
 

فقد تقرر زيادة رأس  2022/ 5 /19بتاريخ التي انعقدت الجمعية العامة العادية  قرارباإلشارة إلى 
جنيه مصري،  5,838,424,030جنيه مصري إلي  4,865,353,355مال الشركة المصدر من 

جنيه مصري ممولة من ) األرباح المحتجزة وذلك وفقًا للقوائم  973,070,675بزيادة مقدارها  
سهــم مجـاني و بقيمة  194,614,135(، ومـوزعة على عدد 31/12/2021المالية للشركة في 

جنيه للسهم  الواحد  تـوزع على مساهمي الشركة، وقد تقرر توزيع األسهم المجانية بواقــــع  5اسمية 
أسهم  أصلية من أسهم الشركة قبل الزيادة، وذلك لحامل  1سهـــم  لكل  0,20000000082

 .18/7/2022افق المو  االثنينتداول يوم ومشتري السهم حتى نهاية جلسة 
، بمراعاة جبر 19/7/2022الموافق  الثالثاءوعلى ان يتم توزيع األسهم المجانية اعتبارا من يوم 

الكسور لصالح صغار المساهمين من األصغر إلى األكبر حتى نفاذ الكمية وذلك مــن خــالل شــركــة 
 .القيد بالموافقة على الزيادة مصـر للمقاصـة واإليداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة

" العالم اليوم" و"المالنشره في جريدتي " المقررمن اإلعالن  نسخةنتشرف بأن نرفق لسيادتكم و 
( من 32تواريخ االستحقاق والصرف طبقًا للمادة )به موضحًا  28/06/2022 الغد بتاريخ

 لبورصة المصرية.ابقواعد القيد اإلجراءات التنفيذية ل
 

 بقبول وافر التحية والتقدير،وتفضلوا 
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تعلن شركة/ المجموعة المالية 
هيرميس القابضة

المساهمين للسادة 
العادية  العامة  الجمعية  قرار  بموجب 
بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 5 / 2022 
فقد تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر 
من 4,865,353,355 جنيه مصري 
إلي 5,838,424,030 جنيه مصري، 
مقدارها  973,070,675 جنيه  بزيادة 
المحتجزة  مصري ممولة من ) األرباح 
للشركة في  المالية  للقوائم  وفقًا  وذلك 
2021/12/31(، ومـوزعة على عدد 
194,614,135 سهــم مجـاني و بقيمة 
للسهم  الواحد  تـوزع  اسمية 5 جنيه 
تقرر  ــد  وق الــشــركــة،  على مساهمي 
بواقــــع  المجانية  تــوزيــع األســهــم 
0,20000000082 سهـــم  لكل 1 
قبل  الشركة  أسهم  أسهم  أصلية من 
السهم  لحامل ومشتري  الزيادة، وذلك 
اإلثنين  تــداول  يوم  نهاية جلسة  حتى 

الموافق 18 /7 /2022.
وعلى ان يتم توزيع األسهم المجانية 
ــاء الــمــوافــق ــاث ــث ــن يـــوم ال ــارا م ــب  اعــت
7/19/ 2022، بمراعاة جبر الكسور 
لصالح صغار المساهمين من األصغر إلى 
األكبر حتى نفاذ الكمية وذلك مــن خــال 
شــركــة مصـر للمقاصـة واإليداع والقيد 
المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد 

بالموافقة على الزيادة.
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