
 
         

  
  شركة مينا فارم لالدوية والصناعات الكيماوية                                    

  شركة مسامهة مصرية                                            
  دعوة حلضور اجلمعية العامة العادية                                      

     
  يتشرف الدكتور/ وفيق الربديسى رئيس جملس االدارة والعضو املنتدب  بدعوة مسامهى الشركة حلضور اجتماع اجلمعية        
ء 26/5/2020العامة العادية الىت ستنعقد ىف متام الساعة الرابعة عصرا يوم             مبقر مصانع الشركة     املوافق يوم الثال
  حمافظة الشرقية  –مدينة العاشر من رمضان  –شارع مينا خلف مصنع هىن ويل  – A2املنطقة الصناعية الثالثة ِ         
  وذلك للنظر ىف جدول االعمال التاىل :         

 31/12/2019ىف املنتهية املالية السنة نشاط الشركة عن املصادقة على تقرير جملس االدارة وتقرير احلوكمة  عن  -1

ت عن السنة املالية  -2  . 31/12/2019ىف املنتهية املصادقة على تقرير مراقب احلسا

ت اخلتامية والقوائم املالية عن السنة املالية املنتهية ىف   -3  . 31/12/2019املصادقة على احلسا

ح عن   -4  . 31/12/2019ىف املنتهية السنة املالية املوافقة على اقرتاح توزيع ااالر

 31/12/2019ىف ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء جملس االدارة عن السنة املالية املنتهية  -5

 . 31/12/2020حتديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء جملس االدارة عن السنة املالية املنتهية ىف  -6

ت وحتديد   -7 ما  عن السنة املالية املنتهية ىف جتديد تعيني السادة / مراقبا احلسا  . 31/12/2020اتعا

 . 1981لسنة  159ىف احلدود الىت يقررها القانون رقم  2020التصريح جمللس االدارة مبنح تربعات خالل سنة   -8

برام عقود معاوضة خالل سنة  -9  . 2020الرتخيص جمللس االدارة 

 بقبول استقالة عضو اجمللس وقبول عضوية جديدة. 4/2020/ 21املصادقة علي قرار جملس االدارة بتاريخ  -10

 . جمللس االدارة من ذوي اخلربة عضو  قبول ضماملصادقة علي  -11
 التفويض ىف اعتماد احملضر . - 12

 
  السادة املسامهني اىل مايلى : ونوجة عناية 

  
  وس املستجد كورو واملعلنة مبوجب االحرتازية الىت تطبقها الدولة املصرية ملواجهة الفري انة متاشيا مع االجراءات 

  لتعليق املؤقت جلميع الفعاليات الىت تتطلب تواجد  2020لسنة  606قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم 
  14/3/2020كذلك ىف اطار البيان االعالمى الصادر من اهليئة العامة للرقابة املالية بتاريخ و جتمعات للمواطنني 
  والتزاما وحرصا من ادارة  18/3/2020بتاريخ  160يئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة رقم والقرار الصادر من اهل

 من خالل استمارة تصويت والتصويت الكرتونيا ن يكون احلضور مت االكتفاء  دالشركة فق

 
 
 



  
  
  
  

ن هذة القائمة متاحة    على موقع الشركة  للمسامهني  تتضمن البنود املدرجة جبدول اعمال اجلمعية دون التجمع الفعلى علما 
السفل السريع الدخولستخدام  رمز  أو www.minapharm.com/GA ىنااللكرتو  الشركة ىف اليوم وكذلك مبقر  املوضح 

قبل وذلك على املوقع االالكرتوىن التسجيل تماع وعلى السادة املسامهني الراغبني ىف حضور االجتماع من خالل هذة التقنية جاملقرر لعقد اال
املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بيومان عمل مرفقا بة شهادة جتميد االسهم واستمارة التصويت واثبات الشخصية وسوف تقوم الشركة فور 

لرقم املخصص للدخول على  التسجيل رسال بريد الكرتوىن    . خدمة التصويت االلكرتوىنوبعد مطابقة املستندات 
  هذة التقنية االكتفاء بتسليم هذة املستندات املشار اليها بعالية ميقر الشركة والتوقيع  وجيوز ملن اليتكفل  من احلضور وفق

  وحىت الثالثة عصرا من اليوم املقرر لالنعقاد .ظهرا ىف سجل حضور املسامهني اعتبارا من الساعة الواحدة  
  مع متنياتنا لسيادتكم مبوفور الصحة والسالمة                 

  
  

  رئيس جملس االدارة والعضو املنتدب                                                                         
  

                                                                       
            


