
 

 

 

 )ل.ك.ح جروب( الشركة القابضة لإلستثمارات المالية

 1992لسنة  95شركة مساهمة مصرية وفقاً ألحكام القانون رقم 
 جنيه مصرى 296,976,240المال المصدر رأس 

 القاهرة 318697سجل تجارى رقم 
 القاهرة - مصر الجديدة  - شارع الميرغنى 68

 

 مساهمى الشركةالسادة/ 

 27/06/2022الموافق  اإلثنين إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يومدعوة حضور 

والهيئة بدعوة السادة المساهمين )ل.ك.ح جروب( يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لإلستثمارات المالية 

 س اإلدارة والسيد مراقب الحساباتوالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والسادة أعضاء مجلالعامة للرقابة المالية 

فى تمام الساعة  27/06/2022الموافق  اإلثنين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم

 القاهرة. –مدينة نصر  –فندق الماسة شارع عبد العزيز الشناوى بالعاشرة صباحاً 

 وذلك لمناقشة جدول األعمال التالى:

 .2019ديسمبر  31للشركة عن السنة المالية المنتهية فى المستقلة والمجمعة اعتماد القوائم المالية  -1
 

ديسمبر  31 السنة المالية المنتهية فيعلى القوائم المالية عن  مراقب حسابات الشركة /على تقرير السيدالمصادقة  -2
2019. 

 

 .2019ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في دارة عن نشاط الشركة خالل المصادقة على تقرير مجلس اإل -3
 
 

 31 السنة المالية المنتهية في عنعمالهم أء ذمة السيد/ رئيس مجلس االدارة والسادة أعضاء مجلس االدارة عن إبرا -4
 .2019ديسمبر 

 

 

 .2021ديسمبر  31للشركة عن السنة المالية المنتهية فى المستقلة والمجمعة اعتماد القوائم المالية  -5
 

ديسمبر  31 السنة المالية المنتهية فيعلى القوائم المالية عن  مراقب حسابات الشركة /لمصادقة على تقرير السيدا -6

2021. 
 

 .2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في دارة عن نشاط الشركة خالل المصادقة على تقرير مجلس اإل -7
 

 

 31 السنة المالية المنتهية في عنعمالهم أء ذمة السيد/ رئيس مجلس االدارة والسادة أعضاء مجلس االدارة عن إبرا -8

 .2021ديسمبر 
 

 

 مراقب حسابات للشركة. السيد األستاذ/ ماجد عبد العزيز شريف تعيينتجديد النظر فى  -9
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2021ديسمبر  31عن العام المالي المنتهي في التصديق علي ترحيل أرباح المساهمين  -10
 

بتعيين كالً من السيد/ عمرو ابراهيم الدسوقى دارة الشركة إغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الت الموافقة على -11

 والسيدة/ رشا عادل على شاهين أعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة. زكى
 

ً  الئحة عمل لجنة االستثمار اعتماد -12  .الالئحةلتلك  والموافقة علي البدالت المالية المقررة وفقا
 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور الجمعيات العامة. تحديد بدالت -13
 

 .حتي تاريخ انعقاد الجمعيةو 2021ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية فى  تقرير الحوكمةاعتماد  -14
 

 .2021ديسمبر  31دارة خالل السنة المالية المنتهية  في  قرارات مجلس اإل ىالتصديق  عل -15
 

 1981لسنه  159القانون ( من 99المادة ) بإبرام عقود معاوضة وفقا الحكامدارة مجلس اإلرئيس الترخيص ل -16

 .والئحته التنفيذية
 

ً كامالا يتفويض مجلس االدارة تفو -17 و أل أي بنود يذ وتفعيللقيام بقيد الشركة في البورصة المصرية وإضافة وتنف ضا

و البورصة المصرية لتحقيق هدف القيد في البورصة دون الرجوع أالهيئة العامة للرقابة المالية  تعديالت تطلبها

 العامة.للجمعية 
 

ً كامالً يدارة تفوض مجلس اإليتفو -18 الهيئة العامة  ل أي تعديالت تطلبهايذ وتفعيإضافة وتنف يوإعطائه الحق ف ضا

دون  هذه الجمعيةقرارات  يعجم على و البورصة المصريةألالستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية 

 عادية.الرجوع للجمعية العامة ال
 

 ما يستجد من أعمال. -19

 ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين اآلتى:

التكرم بإرسال ما يلى على البريد االليكترونى  فى حضور الجمعية العامة العادية الراغبينعلى السادة المساهمين  -1

shareholders@lakah.com  مصر الجديدة: –شارع الميرغنى  68أو التسليم بمقر الشركة 
 

كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد األسهم الموضح بكشف الحساب  -أ

الث أيام كاملة على األقل ولكل مساهم الحق فى حضور بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بث

اإلنابة أن تكون ثابتة  األجتماع باألصالة أو بإنابة مساهم أخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط لصحة

 . فى توكيل كتابى

 .طاقة رقم قومى أو جواز السفر ألثبات شخصية المساهمب -ب

 التوكيالت أو التفويضات.أيه مستندات إضافية فى حالة  -ج

mailto:shareholders@lakah.com


 

 

 
 

 

أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول األعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر  -2

االليكترونى للشركة  للبريدالقاهرة( أو يتم إرسالها  –مصر الجديدة  –شارع الميرغنى  68الشركة الكائن فى : ) 

 info@lakah.com الموقع االليكترونى للشركة  أو من خالل eg.com-www.hcfi  وذلك قبل إنعقاد الجمعية

 بثالثة أيام على األقل .
 

وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية أعاله تعقد الجمعية العادية )دعوة ثانية( وذلك يوم  -3

 صباحاً بنفس المكان. العاشرة الساعة 04/07/2022 الموافق  اإلثنين

 
 

                 

 س اإلدارة ــس مجلـــرئي  

 لكحرامى ريمون 
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