
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. )الشركة(
إخطار أولالمنعقدة في يوم األحد الموافق 4 ابريل  2021

شركة بلتون المالية القابضة
)شركة مساهمة مصرية(

خاضعة ألحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية

في إطار اإلجراءات االحترازية التي تطبقها الدولة املصرية نظراً للظروف االستثنائية التي متر بها البالد في مواجهة فيروس كوفيد 19 املستجد واملعلنة مبوجب 
قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد جتمعات كبيرة للمواطنني وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس 
الهيئة العامة للرقابة املالية الذي يتيح للشركات املقيد حضور مجالس اإلدارات واجلمعيات العامة عبر تقنيات االتصال احلديثة والتصويت عن بعد، ومن منطلق 
حرص شركة بلتون املالية القابضة ش.م.م. على صحة السادة املساهمني والعاملني وأعضاء مجلس اإلدارة مبا يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح 
جلميع املساهمني االشتراك في اجلمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع اجلمعية العامة العادية عبر تقنية االتصال 

والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي املعتاد.
وعلى السادة املساهمني الذين يرغبون في حضور اجلمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل االتصال احلديثة والتصويت االلكتروني عبر منصة 
)E-magles( إرسال البيانات اخلاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية )بالنسبة لألشخاص الطبيعية(، ورقم التليفون احملمول والبريد االلكتروني وشهادة 
جتميد األسهم )صادرة قبل ثالث أيام من موعد انعقاد اجلمعية على األقل ومتضمنة أن األسهم سوف تظل مجمدة حلني انفضاض اجلمعية( والتفويض باحلضور 
والتصويت )بالنسبة ملمثلي األشخاص االعتبارية(، عبر الرابط اإللكتروني التالي: ]/https://btfh.emagles.com[ وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد 
انعقاد اجلمعية بيومني على األقل. حتي تتمكن )E-magles( بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد االلكتروني املرسل 
من جانبه أو من خالل رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة املساهمني من األشخاص االعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم باحلضور والتصويت عن بعد 

مبا في ذلك كل من أمناء احلفظ أو مديري احملافظ أو مديري الصناديق.
وبناء عليه يتشرف مجلس إدارة شركة بلتون املالية القابضة ش.م.م خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية )قانون سوق رأس املال(، سجل 
جتارى رقم 63673 مكتب سجل جتاري جنوب القاهرة، ورأس مالها املرخص به 1.000.000.000 جم )مليار جنيه مصري( ورأس املال املصدر 891.305.286 جنيه 
مصري )ثمامنائة وواحد وتسعون مليون و ثالثمائة وخمسة ألف و مائتان وستة وثمانون جنيهاً مصرياً(، واملقيدة بالسجل التجاري رقم 63673 سجل جتاري 
جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم 2005 ج مبني النايل سيتي البرج الشمالي الدور 34 اإلداري – كورنيش النيل – رملة بوالق – القاهرة، 
و النصف ظهرا  مبقر  الثانية  ابريل 2021 في متام الساعة  العادية للشركة وذلك يوم االحد املوافق 4  بدعوة سيادتكم حلضور اجتماع اجلمعية العامة 

الشركة عبر تقنية االتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي املعتاد، 
وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي:

1. النظر في اعتمـاد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 2020/12/31.
2. النظر في اعتماد تقرير احلوكمة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020.

3. النظر في اعتماد تقرير مراقب احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31.
4. النظر في اعتمـاد القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31.

5. النظر في إخالء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن األعمال التي متت خالل السنة املالية املنتهية في 2020/12/31.
6. التصديق على التعديالت التي طرأت على مجلس اإلدارة حتى تاريخه.

7. النظر في جتديد تعيني مراقب حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 2021/12/31.
8. النظر في حتديد بدالت ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء جلنة املراجعة عن السنة املالية املنتهية في 2021/12/31.

9. الترخيص جمللس اإلدارة بالتبرعات خالل عام 2021.
ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى االتي:

أوال: لكل مساهم احلق في حضور اجتماع اجلمعية العامة بطريق األصالة أو إنابة مساهم أخر غير أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط لصحة اإلنابة آن تكون ثابتة في 
توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما وال يجوز ألي مساهم آن ميثل عن طريق الوكالة عدد من األصوات يجاوز 10% من مجموع األسهم االسمية ومبا ال يجاوز20 

% من األسهم املمثلة في االجتماع.
ثانيا: على السادة الذين يرغبون في حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية تقدمي كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة لإليداع والقيد املركزي أو إحدى 
شركات أمناء احلفظ يفيد جتميد األسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد اجلمعية بثالثة أيام كاملة على األقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة 

سجالت االوراق املالية بتجميد هذا الرصيد من األسهم حلني انفضاض اجلمعية.
ثالثا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فان السادة املساهمني مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في متام الساعة الثانية و النصف 

ظهرا في اليوم التالي عبر تقنية االتصال والتصويت عن بعد ويعتبر االجتماع صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
رابعا: ميكن للسادة املساهمني االطالع على مستندات وبنود اجتماع اجلمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام االتصال والتصويت 

عن بعد اعتباراً من اليوم اخلامس قبل انعقاد اجلمعية.
خامسا: ال يجوز للجمعية العامة املداولة في غير املسائل املدرجة في جدول األعمال وفقا لنص املادة 207 من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

أو  أو أسئلة تتعلق بجداول األعمال املعروض على اجلمعية يتعني تقدميها من خالل نظام االتصال والتصويت عن بعد  سادسا: في حالة وجود أي استفسارات 
إرسالها بالبريد املسجل وذلك بحد أقصي قبل تاريخ انعقاد اجلمعية بثالث أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخالف ذلك.

سابعاً: هذا ونوجه عنايتكم انه فى حالة حضور أى مساهم الى مقر االجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهرى للتاكد من عدم تعدى درجة حرارته 37 درجة 
مئوية. هذا فى حالة تعدى درجة حرارة املساهم 37 درجة مئوية سوف مينع من دخول مبنى االجتماع او حضور االجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظا على صحة املشاركني.

بطاقة  ومنوذج    www.beltonefinancial.com :للشركة اإللكتروني  املوقع  املساهمني على  السادة  للعرض على  املعد  والتقارير  األعمال  بنود جدول  تنشر  ثامناً: 
التصويت موقعة من  أن ترسل بطاقة  على  التصويت كتاباً  ويرغب في  إلكترونية  والتصويت  الطبيعة احلضور  يتعذر عليه من األشخاص  وذلك ملن  التصويت، 
املساهم بالبريد املسجل أو في حالة حضور أي مساهم الى مقر االجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد اخلاصة باسهمه والتصويت على قرارات اجلمعية 

باملكان اخملصص لذلك و االنصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد و التصويت على جدول االعمال .

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ ماجد شوقي سوريال


