بيان صحفي

بالم هيلز للتعمير تحدد وسيله إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في  23أبريل
 2020وذلك من خالل وسائل االتصال المسموعة
القاهرة  /لندن  16 -أبريل  :2020نظرا للظروف الحالية والتي تتطلب تطبيق قراري مجلس الوزراء  606و  718لسنة
 2020بشأن اإلجراءات االحترازية بسبب فيروس كورونا والتي يصعب بسببها عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية
والغير عادية لشركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م"( .بالم هيلز" أو "الشركة") في المكان المحدد لالنعقاد وبناء على قرار
السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار رقم  160الصادر بتاريخ  ،2020/3/18فقد تقرر عقد الجمعية
العامة العادية والغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق  23أبريل  2020في تمام الساعة الثالثة عصرا للجمعية العامة
العادية وفى تمام الساعة الرابعة عصرا للجمعية العامة غير العادية بنفس بنود جدول االعمال المشار اليها في الدعوات
المنشورة سابقا ،على أن يكون االجتماع عبر وسائل االتصال المسموعة على األرقام التالية:
جمهورية مصر العربية( 08000060047 :يجب االتصال من خط أرضي فقط)
المملكة المتحدة( 00442039849844 :يمكن االتصال من خط أرضي أو هاتف محمول)
الواليات المتحدة( 0017188664614 :يمكن االتصال من خط أرضي أو هاتف محمول)
كود االجتماع كود االجتماع246800 :
على السادة مساهمي الشركة مراعاة إجراءات التصويت التالية:
أوال :التصويت من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة عن طريق امناء الحفظ
وذلك على النحو التالي:
 .1يجوز قيام السادة مساهمي الشركة بإنابة أحد أمناء الحفظ لحضور الجمعيات وبالتالي قيام جهات حفظ األوراق المالية
والتي يقوم المساهم بحفظ األسهم لديها عند استخراج شهادات تجميد األسهم بالحصول على تصويت المساهم على
الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية وغير العادية.
 .2قيام جهات حفظ األوراق المالية بإرسال صورة شهادات التجميد الخاصة باألسهم والمستندات الدالة على تفويض
المساهم ألمناء الحفظ على البريد اإللكتروني الخاص بالشركة  investor.relations@phdint.comاو الواتس
-اب على التليفون رقم .01012227622
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وارسال أصول كافة شهادات التجميد وتصويت المساهم علي جدولي أعمال الجمعيات المشار إليهما وصورة من البطاقة
الشخصية للمساهمين األشخاص أو ممثل المساهم للشخصيات االعتبارية إلي ادارة عالقات المستثمرين بمقر الشركة
الكائن بـ الكيلو  28طريق مصر إسكندرية الصحراوي  -أبو رواش  -القرية الذكية  - A4-B83 -مبنى بالم هيلز -
محافظة الجيزة قبل موعد عقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

ثانيا :التصويت عن طريق وسائل االتصال المسموعة وموقع الشركة اإللكتروني:
يمكن للسادة مساهمي الشركة التصويت علي جدول أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية عن طريق إرسال
صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة (وصور التوكيالت والتفويضات بين
المساهمين بعضهم البعض في حالة وجودها – وال يجوز للمساهم تفويض غير المساهم او تفويض عضو مجلس اإلدارة)
والتصويت علي البنود المعروضة بجدولي أعمال الجمعيات على البريد اإللكتروني الموضح أعاله وذلك قبل موعد عقد
اجتماع الجمعيات وكذلك التصويت عن طريق االشتراك بوسائل االتصال المسموعة على ارقام التليفونات الموضحة
باالستدراك الخاص بالجمعيات العامة العادية وغير العادية والمنشور بجريدتي المال والبورصة.

 -انتهي -
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نبذة عن بالم هيلز:
بالم هيلز للتعمير ،الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربية ،هي شركه مساهمه مصرية
تأسست في عام  .1997تقوم الشركة بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانية الجديدة ،وتمتلك محفظة من أكثر
محافظ األراضي تنوعا ً في جمهوريه مصر العربية ،على مساحة تبلغ  41,6مليون متر مربع ،وتتضمن قطعه ارض
بمساحه  5مليون متر مربع بالمملكة العربية السعودية .وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب
القاهرة ،باإلضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر األبيض المتوسط بالساحل الشمالي.
وبنهاية عام  ،2019قامت الشركة بتسليم ما يزيد عن  10,611وحده سكنيه داخل مشاريعها .تقوم حاليا بالم هيلز بتطوير
ثمانية مشروعات ،ثالث مشروعات بغرب القاهرة ،ثالث مشروعات بشرق القاهرة ،ومشروعين بالساحل الشمالي،
بإجمالي مبيعات متراكمه تتجاوز  15,5مليار جنيه .باإلضافة إلى ذلك ،لدى الشركة سبع مشروعات جديدة ،من بينهم
ستة مشروعات بنظام مشاركة اإليرادات .يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر األسهم المقيدة تداوالً وسيوله
بالبورصة المصرية ،ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز) ،(PHDC-CAوكذلك ببورصة لندن ،حيث يتم تداول
شهادات اإليداع الدولية الخاصة بالشركة تحت الرمز ) .(PHDC-LIللمزيد من المعلومات برجاء زياره موقع
الشركةwww.palmhillsdevelopments.com :
لالتصال بعالقات المستثمرين:
ممدوح عبد الوهاب
رضوى أبو النجا
ت( 0235351200 /داخلي)1504 :
Investor.relations@phdint.com

تطبيق عالقات المستثمرين
لتحميل التطبيق على الهاتف الذكي
والجوال:
IOS:
https://itunes.apple.com/app/id107
57088300
Android:
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.euroland.mobiletools
.eg_phdc
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