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 ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
 المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة (ش.م.م)

 ۰۲/۲/۲۰۲۲الموافق  األحدالمنعقد یوم 
 

انعقد عن بعد،  االتصال، عبر نظام  الواحدة والنصف ظھراً في تمام الساعة  ۲۰/۲/۲۰۲۲الموافق  ألحدایوم  يانھ ف
على  بناءاً ، برئاسة األستاذه / منى ذوالفقار رئیس مجلس اإلدارةالقابضة  مجلس إدارة شركة المجموعة المالیة ھیرمیس

 الدعوة الموجھة من سیادتھا للسادة أعضاء مجلس اإلدارة.
 

 وقد حضر االجتماع كل من السادة األتي أسمائھم:
 

 رئیس مجلس اإلدارة صالح الدین ذو الفقار                  األستاذة / منى
 نائب رئیس مجلس اإلدارة   األستاذ / یاسر سلیمان الملواني             

 والعضو المنتدب الرئیس التنفیذي عوض                             ياألستاذ / كریم عل
 عضو مجلس اإلدارة    تاكیس أرابوجلواألستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ مروان نبیل العربي
 عضو مجلس اإلدارة    جون شیفال األستاذ/

 عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ عبدهللا خلیل المطوع
 عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ زبیر إلھي سومرو
 عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ رمزي عادل زكي

 عضو مجلس اإلدارة   یبةخالد مانع سعید احمد العت األستاذ/
 عضو مجلس اإلدارة    كولینز يتیموث األستاذ/

 عضو مجلس اإلدارة     يالیزابیث كریتشل األستاذة/
 

 ـ أمیناً لسر االجتماع يوقد تم تعیین األستاذة / دالیا السالو
 
 

ً  "الشركة")" أو سیرمیھ ةی"المجموعة المالالقابضة ( سیرمیھ ةیالمجموعة المالإدارة مجلس  عقد للنظر في  اجتماعا
قل عن نسبة أغلبیة ال ت علىستحواذ بغرض اال (”FAB“) بنك أبوظبي األول منالمقدم ملزم  ریغالمبدئي ال شراءعرض ال

 والئحتھ التنفیذیة. ۱۹۹۲لسنة  ۹٥وفقاً للقانون رقم  وذلك من خالل عرض شراء إجباري ،من أسھم رأسمال الشركة ٥۱%
 
أنجح المؤسسات المالیة من أكبر و اواحد الذي یعد ،ظبي األول بنك أبو المقدم من شراءالعرض أن  دارةاإل مجلس یؤكدو

ببنائھ المجموعة المالیة ھیرمیس  قامتنموذج األعمال الذي قوة ونجاح  علىھو شھادة  ،وشمال أفریقیا شرق األوسطفي ال
  على مدى سنوات عدیدة.وتنمیتھ 

 
 وفیما یلي ملخص للقرارات التي اتخذھا مجلس اإلدارة:

 
كمستشار قانوني لتقدیم  White & Caseو للشركة كمستشار مالي  Goldman Sachs International. تعیین ۱

  .الغیر ملزم شراءعرض الالمشورة لمجلس اإلدارة بشأن 

 رفینفي نطاق یتم االتفاق علیھ بین الط على الشركة عملیة الفحص النافى للجھالة األول بإجراء يأبو ظب. السماح لبنك ۲
 .المعنیةالجھات الرقابیة الموافقات الالزمة من كافة ، شریطة الحصول على بحسن نیة

 ،ك أبوظبي األول بعرض شراء إجباريفي حالة تقدم بن  للسھم دراسة القیمة العادلةعداد إل . تعیین مستشار مالي مستقل۳
 ھم. وحمایة مصالحبھدف إیضاح تلك القیمة للمساھمین  وذلك

 
 

 .التطورات المتعلقة بھذه الصفقة المحتملةجمیع وسیواصل المجلس اإلفصاح بشفافیة عن 
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  الساعة الثانیة والنصف عصراً. وانتھى االجتماع في تمام الساعة 
 

 إقرار
 

ً  ياقر بان الملخص یتضمن كافة المعلومات الجوھریة الت الحكام قانون سوق المال والئحتھ التنفیذیة  یجب اإلفصاح عنھا وفقا
 والقواعد والقرارات الصادرة تنفیذا لھا.
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