أهمية اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادمة لتعديل النظام األساسي
التصويت على اإلقتراح لتحسين حقوق المساهمين
التعديل يتوافق مع التعديالت القانونية األخيرة
السادة المساهمين:
قمنا مؤخرا ً بنشر معلومات تتعلق بإجتماع الجمعية العامة غير العادية القادمة لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.
("الشركة") ،المقرر انعقادها يوم  15نوفمبر .2018
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،سيتم طلب المساهمين للتصويت على المقترح التالي:
"تعديل المواد رقم ( )17و ( )48من النظام األساسي للشركة".
ان تصويتكم في غاية األهمية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادمة وان مجلس اإلدارة يقترح على المساهمين
بالموافقة على تعديل المواد  17و  48من النظام األساسي للشركة.
ان المواد  17و  48تم تحديثهم ليتوافقوا مع التعديالت األخيرة التي قام بها وزير االقتصاد والتجارة الخارجية المصري،
ضمن الالئحة التنفيذية لقانون  95لسنة  1992والذي ينظم سوق المال وعلى وجه التحديد المادة  33من قانون الشركات
رقم  159لسنة .1981
ان مقترح تعديل المادة  17يعد في صالح المساهمين ،حيث يتطلب األمر األن تصويت المساهمين في الجمعية العامة
العادية لزيادة رأس المال المصدر للشركة .ان التعديل المقترح للمادة  48يؤكد ويوسع المصطلحات المستخدمة في
تحديد األصوات المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأس المال المرخص به للشركة والذي يتطلب التصويت بنسبة  %75من
األصوات الحاضرة للموافقة على زيادة أو تخفيض رأس المال المرخص به للشركة ،وكذلك الدمج أو تغيير الغرض
األساسي للشركة.
سيؤدي كال التعديلين إلى تحسين حقوق المساهمين و قواعد الحوكمة ،ومما يجعل النظام األساسي متوافق مع التعديالت
الجديدة في القانون.
لكم جزيل الشكر لدعمكم المتواصل.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون معلومات إضافية أو المساعدة في التصويت عن أسهمكم ،فيكنكم التواصل معنا
في الوقت المناسب لكم.
وتفضلوا بقبول وافر التحية،

التوقيع_______________ :
فنشنزو نشى
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
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