في 31مايو 2020

إفصاح عن معلومات
إلي

من

األستاذة /هبة الصيرفي  -رئيس قطاع الشركات املقيدة

إدارة عالقات املستثمرين

البورصة املصرية

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و املدفوعات اإللكترونية

األستاذة /هبة الصيرفي
تحية طيبة و بعد،،،
بناء علي قواعد اإلفصاح:
نـود أن نـحيط سـيادتـكم عـلما ً بـأنـه قـد إنـعقد الـيوم األحـد املـوافـق  31مـايـو  2020فـي تـمام الـساعـة الـثالـثة عـصرا إجـتماع الجـمعية الـعامـة
الـعاديـة لشـركـة فـوري لـتكنولـوجـيا الـبنوك و املـدفـوعـات االلـيكترونـية و ذلـك بـإسـتخدام وسـائـل االتـصال الحـديـثة والـتصويـت االلـكترونـي عـبر
منصة ) (E-maglesو تم إتخاذ القرارات التالية:
 .1املوافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خالل السنة املالية املنتهية .31/12/2019
 .2املوافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم املالية املستقلة و املجمعة عن السنة املالية املنتهية في .31/12/2019
 .3املوافقة على القوائم املالية املستقلة و املجمعة عن السنة املالية املنتهية في .31/12/2019
 .4املـوافـقة عـلي مـقترح تـوزيـع األربـاح عـن الـسنة املـالـية املـنتهية فـي  31/12/2019املـقدم مـن مجـلس اإلدارة بـإصـدار أسـهم
مــجانــية يــتم تــمويــلها عــن طــريــق األربــاح املــرحــلة بــواقــع  0.28ســهم مــجانــي لــكل ســهم أصــلي .وذلــك بــعد االنــتهاء مــن كــافــة
الـتعديـالت الـتي قـد تـتطلبها الـهيئة الـعامـة لـلرقـابـة املـالـية و كـذلـك بـعد الـحصول عـلي مـوافـقة الـهيئة الـعامـة لـلرقـابـة املـالـية عـلى
نشر نموذج اإلفصاح.
 .5املوافقة علي إخالء طرف مجلس إدارة الشركة من املسئولية عن أعماله خالل السنة املالية املنتهية في .31/12/2019
 .6قـبول االسـتقالـة املـقدمـة مـن الـسادة شـركـة بـي إس آي نـيزرالنـدز هـولـدنـج بـي.فـي .مـن عـضويـة مجـلس اإلدارة بـواقـع أربـعة
مقاعد واملوافقة على تعيني أربعة أعضاء بدالً منهم في مجلس اإلدارة و هم:
•

االستاذ اشرف زكي عن Egyptian American Enterprise Fund

•

االستاذ علي خان ناثو عن شركة Link HoldCo BV

•

االستاذ مايكل فيبيج عن ResponsAbility Participations AG

•

االستاذ هيدي بن ميلوكا عن Black Sparrow Long Term Investments LTD

 .7امل ــواف ــقة ع ــلي تج ــدي ــد ت ــعيني م ــراق ــب ح ــساب ــات الش ــرك ــة و تح ــدي ــد أت ــعاب ــه ب ــمبلغ  260،000ج ــنيه م ــصري ل ــلقوائ ــم امل ــال ــية
املســتقلة و مــبلغ  170،000لــلقوائــم املــالــية املجــمعة بــإجــمالــي أتــعاب و قــدرهــا  430،000جــنيه مــصري عــن الــسنة املــالــية
املنتهية في  31ديسمبر .2020
 .8املـوافـقة عـلي تحـديـد مـكافـأة وبـدالت أعـضاء مجـلس اإلدارة عـن الـسنة املـالـية املـنتهية فـي  .31/12/2020حـيث تـم تحـديـد
بـدل حـضور بـواقـع آلـفي جـنيه مـصري و بـدل انـتقال بـواقـع ثـمانـية االف جـنيه مـصري عـن كـل جـلسة لـكل عـضو مـن اعـضاء

مج ــلس االدارة .ك ــما ت ــمت امل ــواف ــقة ع ــلي االب ــقاء ع ــلي امل ــكاف ــأة ال ــسنوي ــة ل ــلسيد رئ ــيس مج ــلس االدارة ب ــمبلغ ارب ــعمائ ــة و
خمسون الف جنيه مصري.
 .9املـوافـقة عـلي الـترخـيص ملجـلس اإلدارة بـالـتبرع خـالل الـسنة املـالـية املـنتهية فـي  31/12/2020واعـتماد الـتبرعـات الـتي تـم
صـرفـها خـالل الـسنة املـالـية املـنتهية فـي  .31/12/2019حـيث تـم إعـتماد إجـمالـي تـبرعـات بـمبلغ  500،000جـنيه مـصري
و الــتي تــمت خــالل الــسنة املــالــية املــنتهية فــي  31ديــسمبر  2019و كــذلــك املــوافــقة عــلي إعــتماد تــبرعــات بــمبلغ 600،000
جنيه خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
 .10املصادقة على قرارات محاضر مجلس إدارة الشركة الصادرة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2019
و تفضلوا بقبول وافر الشكر و التقدير و االحترام،،،

