Juhayna Food Industries AGM
Invitation to attend the Annual Ordinary
General Assembly Meeting for Juhayna Food
Industries Company (S.A.E) Scheduled on
Saturday, March 9, 2013

دعــوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة
1023  مارس9 م) السبت.م.جهينه للصناعات الغذائية (ش

The Board of Directors of Juhayna Food Industries
Company (S.A.E) is honored to invite you to attend
the Annual Ordinary General Assembly Meeting
scheduled on Saturday – March 9, 2013 –10:00AM at
th
Novotel Hotel – 6 October, to consider the following
agenda:

م) بدعوة.م.يتشـرف مجلـس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش
السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامــة العادية السنوي
 وذلـــك3012  مارس9  صباحا يوم السبت الموافق10 في الساعة
بفندق نوفوتيــل خلف مستشفى دار الفؤاد – مدينة السادس من أكتوبر

1- Approve the Board of Directors report regarding the

 المصادقة علــى تقريـر مجلس إدارة عن نشاط الشركــة خالل-1
.3013 /13/21 السنـة الماليـة المنتهيـة فـي

company’s activities for the financial year ended
st

December 31 , 2012.
2- Present the auditors’ report regarding the financial
statements for the financial year ended December

 عرض تقرير السادة مراقبــا حسابات الشركة عن القوائم المالية-3
3013/13/21 للسنة المالية المنتهية في

st

31 , 2012.
3- Approve the company’s Financial Statements for
st

the year ended December 31 , 2012.
4- Confirm the proposed dividend distribution for the
st

financial year ended December 31 , 2012.
5- Grant the Board of Directors members quittance for
st

the year ended December 31 , 2012.
6- Determine the Board of Directors’ remuneration
and attendance allowances for the year 2013.
7- Appoint the company’s auditors and decide their
fees for the year 2013.
8- Delegate the Board of Directors to grant donations
for more than EGP1,000 during 2013.
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 اعتمـــــاد القــوائــم المــاليـــة للشــركــــة عـــــن السنـــــة-2
.3013/13/21 المـاليـــــة المنتهيـــــة في
 اعتمـــــاد حساب توزيع االرباح المقترحة عن السنـــــة-4
.3013/13/21 المـاليـــــة المنتهيـــــة في
 اخــالء طــرف السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة وإبــــراء-5
. 3013/13/21 ذمتهــــم عــن السنـة المـالية المنتهيــة في
 تحديد بدالت حضور الجلسات و مصاريف االنتقال للسادة أعضاء-6
.3012 مجلس االدارة القــوائــم عن العام المــالي
 تعيـين مراقـــبا حســابات وتحــديـــد أتعابهـــم عـــن العــام-7
.3012 المــالي
 فيما3012  الترخيص لمجلس االدارة بالتبرع خالل العام المــالي-8
.زاد عن ألف جنيه
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:و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي
Kindly note the following:
1- Every shareholder has the right to attend the
Ordinary General Assembly Meeting either
personally or by proxy. A shareholder who is not
a member of the board of directors may not
deputize a board member to attend the general
assembly on his/her behalf. For the deputizing
process to be valid, it must be evidenced by a
written power of attorney and the proxy must be a
shareholder. A shareholder cannot be represented
through delegation with a number of votes
exceeding 10% of total shares of the company’s
capital and not exceeding 20% of shares
represented in the meeting.

 لكــل مساهــم الحــق في حضور اجتماع الجمعية العامـــة بطريق: ًأوال
األصالـــة أو إنابة مساهـم أخر عنــه مـن غيــر أعضاء مجلــس
 ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتــة في توكيل كتابي، اإلدارة
 وال يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من،
 من مجموع األسهم في رأس مال% 10 األصوات يجاوز
. من األسهم الممثلة فى االجتماع% 30 الشركة وبما ال يجاوز

2- Shareholders wishing to attend the General
Assembly Meeting must deposit their stocks with a
custodian or at Misr for Central Clearing
Depository and Registry while presenting a
certified account including shares credit for the
purpose of attending the General Assembly
Meeting at least 3 days prior to the meeting.

 على السادة المساهميـن الذين يرغبون في حضور الجمعية أن:ً ثانيا
يقدموا كشف حساب لألسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد
ً أمناء الحفظ أو شركة المقاصة واإليداع والقيـد المركزي متضمنا
تجميد رصيد األسهـم الموض بكشف الحساب لغـرض حضور
. وذلك قبل انعقاد الجمعية بثالثـة أيام على األقل، الجمعية العامة

3- Any inquiries regarding the issues on the agenda
of the General Assembly Meeting should be
submitted in writing to the company’s main
premises by mail or in person at least 3 days
before the meeting. Discussions during the
General Assembly are limited to the agenda.

 يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلــة تتعلق بالموضوعات:ً ثالثا
المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة بالمركــز
الرئيسي بالبـريد المسجـل أو باليــد مقابل إيصـال على أن يتـم
 وتقتصر،تسليمها قبـل تاريخ انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل
.المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول األعمال فقط

4- The decisions of the General Assembly Meeting
are taken by the majority of shares represented at
the meeting.

 تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لعدد:ً رابعا
.األصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجتماع

Chairman

Safwan Thabet
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رئيس مجلس اإلدارة
صفوان ثابت
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