شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
شــركة مســاهمة مصــرية طبــقاً ألحــكام قانـــون ضـمـانــات وحوافز االستثمار رقم ( )٨لسنة  ١٩٩٧والئحته التنفيذية
رأس املال املرخص به  ٢٫٣مليار جنيه مصرى  -رأس املال املصدر  ٢٫٢٩١مليار جنيه مصرى
إخطار أول
سجل جتارى االســــتثمار رقم  - ٥٠١١٢املركز الرئيســـــى  :املنطقـــة احلــــرة العامة بدمياط

دع ـ ـ ـ ــوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمى الشركة
يتشرف مجلس إدارة شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو) بدعوة السادة املساهمني يوم
األحد املوافق  2020/7/19حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الساعة الثالثة
مساءً ،وذلك مبقر الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة املصرية القابضة للبتروكيماوي ـ ـ ـ ـ ــات (إيكم) الكائـ ـ ــن
 27شارع السالم  -منطقة زهرة اللوتس  -التجمع اخلامس  -القاهرة اجلديدة.

وذلك للنظر
فى إخالء مسئولية وإبراء ذمة السادة ممثلى شركة أجريوم إجيبشن هولدجنز رقم ()1
كوربوريشن فى مجلس إدارة شركة مصر إلنتاج األسمدة «موبكو» وال���وارد أسماؤهم
باتفاقية التسوية عن الفترة من  11أغسطس  2008وحتى تاريخ تقدميهم االستقالة فى
مجلس إدارة شركة موبكو وإمتام التسوية.
نوجــه عناية الســـادة املســــاهمني إلى أنه
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اليجوز قيد أى نقل مللكية األسهم بسجالت الشركة من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى تاريخ انفضاض اجلمعية العامة .
لكل مساهم حق حضور إجتماع اجلمعية العامة بطريق األصالة أو اإلنابة ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى
خاص وأن يكون الوكيل مساهماً وأن يثبت املساهم إيداع أسهمه باحلفظ املركزى أو تقديـم أصل خطاب التخصيص أو كشف حساب
بأسهمه قبل موعد إنعقاد إجتماع اجلمعية بثالثة أيام على األقل .
ميكن للسادة املساهمني االطالع على البيانات واملستندات املنصـوص عليها فى القانون رقم  159لسنـة  1981والئحته التنفيذية
وذلك مبقر املركز الرئيسى للشركة باملنطقة احلرة العامة بدمياط وكذا مبقرها مبدينة نصر بالقاهرة خالل ساعات العمل
الرسمية .
أى استفسارات عن موضوعات جدول األعمال تقدم كتابة إلدارة الشركة باملركــز الرئيسـى ـ املنطقــة احلــرة العامــة بدمي ـ ـ ـ ــاط -
أو مبقر الشركة مبدينة نصر بالقاهرة قبل موعد اإلجتماع بثالثة أيام على األقل.
إذا لم يتوافر النصاب القانونى إلنعقاد اجلمعية العامة فى املوعـد املحدد تتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً
التالية لإلجتماع األول وتصــدر قرارات اجلمعية العامــة العادية باألغلبية املطلقــة لألسهم املمثلــة فى اإلجتماع.
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