الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية
International Co. For Agricultural Crops

معا ً نحصد الخير

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
" شركة مساهمة مصرية "

الســـادة  /المساهمين
تحية طيبة  ....وبعد

يتشرف رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية( ش.م.م ) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية
العادية المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصرا يوم االحد الموافق  1028/22/22بالعنوان التالي :
مقر الشركة (  97ش الجيش بالمنصورة )
وذلك للنظر في جدول األعمال التالي للجمعية العادية -:
 -2الموافقة على المقترح المقدم من مجلس االدارة بشأن بيع االسهم المملوكة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في شركة فيرركيم
مصر لألسمدة والكيماويات لصالح شركة بولي سيرف لألسرمدة والكيماويرات مرن الر ل عررل الشررام المقردم مرن شرركة برولي
سيرف لألسمدة والكيماويرات لشررام  %200مرن اسرهم شرركة فيرركيم مصرر لألسرمدة والكيماويرات بسرعر  0.32جنير مصرر
للسهم الواحد.
 -1اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وشركة بولي سيرف لألسمدة والكيماويات فى بيع كمية
 1950100سهم بنسبة  %200من اسهم الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فى شركة فيركيم مصر لألسمدة والكيماويات
لشركة بولي سيرف لألسمدة والكيماويات بسعر  0.32جم للسهم بقيمة  29359290.0جم

ن
يل :
هذا ونوجه عناية السادة المساهمي ي
إل ما ي
أ -لكرررل مسررراهم حرررق حضرررور اجتمررراع الجمعيرررة العامرررة العاديرررة بطريقرررة االصرررالة او االنابرررة لمسررراهم االرررر عنررر مرررن يرررر اعضرررام
مجلس االدارة ويشترط لصحة االنابة ان تكون بتوكيل كتابي يسلم بإدارة الشركة .
ب -علررري السرررادة المسررراهمين الرررذين ير برررون فررري حضرررور الجمعيرررة العامرررة العاديرررة للشرررركة أن يقررردموا كشرررف حسررراب باألسرررهم التررري
يحوزونهرررا والمودعرررة لرررد أحرررد شرررركات ادارة سرررج ت األوراج الماليرررة متضرررمنا تجميرررد رصررريد األسرررهم الموضرررح بكشرررف الحسررراب
وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بث ثة أيام علي األقل وحتي تاريخ انقضام الجمعية .
ت -في حالة عدم توافر النصاب القانوني لحضور الجمعية ( ربع رأس المال المصدر ) يؤجل االجتماع الي الساعة الثالثة عصرا من اليروم
التالي بنفس المكان ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا ً أيا كان عدد األسهم الممثلة في .
ث -جميرررررع المسررررررتندات والبيانررررررات المنصررررررو عليهررررررا بالقررررررانون  257لسررررررتة  2782مودعررررررة بمقررررررر الشررررررركة الطرررررر ع السررررررادة
المساهمين او زياره موقع الشركة .www.mahaseel.com
ج -ا استفسارات عن جدول االعمال تقدم كتابة إلدارة الشركة بالمركز الرئيسي قبل االجتماع بث ثة ايام علي االقل .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Tel : 050/ 1320700 - 1321355 Fax: 050/1322290
المركز الرئيسي  97 :شارع الجيش – المنصورة
 0211-870-797-97 & 021-137-879-78ـ Mobile:
Head Office: 97 EL-Guish Street – Mansoura
Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel1021@gmail.com

