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Invitation to attend  
The Extraordinary General Assembly Meeting  

of  Orange Egypt for Telecommunications S.A.E 
Scheduled on Tuesday, March 26, 2019 - 2:30PM 
At the following address: Building B126-B, Smart 

Village - KM 29 Cairo Alexandria Desert Road - Sixth 
of October - Giza   

 

The Board of Directors of Orange Egypt for 
Telecommunications S.A.E ( the “Company”) is honored to 
invite you to attend the Extraordinary General Assembly 
Meeting (1st meeting) scheduled on Tuesday, March 26, 
2019 - 2:30PM - At the following address: Building B126-
B, Smart Village - KM 29 Cairo Alexandria Desert Road - 
Sixth of October - Giza - Egypt. 

 

To consider the following agenda. 

1- Consider to disregard the resolutions of the 
Extraordinary General Assembly meeting of the 
Company held on March 28, 2018 concerning the 
amendment of Article (4) of the Company’s Articles 
of Association. 

2- Consider the amendments of articles (4, 23, 39, 40, 
44 and 60) as well as the cancellation of article (44 
bis) of the Company’s Articles of Association. 

3- Consider to delegate the Company’s Chairman and 
CEO to make any amendments that may be 
required by the governmental bodies’ on the 
resolutions of this meeting and the draft 
amendment contract of the Company’s Articles of 
Association. 

4- Consider to give delegation for the authentication 
the minutes of the EGM and all the procedures 
needed to amend the articles of  the Company’s 
Articles of Association by the government bodies. 

 العادية غير دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 

  لشركة اورنچ مصر لإلتصاالت )ش.م.م(

 2019مارس  26يوم الثالثاء الموافق  المقرر انعقادها

 عصرًا  الثانية والنصففي تمام الساعة 

 29بالقرية الذكية ـ الكيلو  B126-Bبالعنوان التالي: المبنى رقم 

اوي ـ السادس من أكتوبر ـ محافظة طريق القاهرة إسكندرية الصحر

 الجيزة

شركة اورنچ مصر لإلتصاالت ش.م.م  يتشرف مجلس إدارة

 بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة )"الشركة"(

مارس  26يوم الثالثاء الموافق  للشركة )اجتماع أول( يعقد العادية غير

عنوان التالي: المبنى بال عصرا  نية والنصف الساعة الثا في تمام 2019

طريق القاهرة إسكندرية  29بالقرية الذكية ـ الكيلو  B126-Bرقم 

 . الصحراوي ـ السادس من أكتوبر ـ محافظة الجيزة

 

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:

النظر في العدول عن قرارات الجمعية العامة غير العادية  -1

تعديل  بشأن 2018مارس  28للشركة بجلستها المنعقدة في 

 . ( من النظام األساسي للشركة4المادة )

 ،44 ،40 ،39 ،23 ،4)تعديل المواد  ىالنظر في الموافقة عل -2

 مكرر( من النظام األساسي للشركة. 44( وإلغاء المادة )60

 إلدارة والسيد/النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس ا -3

المنتدب في إدخال أية تعديالت تراها  مجلس اإلدارة عضو

الجهات الحكومية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل 

 مواد النظام األساسي للشركة.

حق في اتخاذ كافة اإلجراءات الالنظر في تفويض من له  -4

الالزمة العتماد محضر االجتماع والقيام بكافة اإلجراءات 

د النظام تعديل مواو الالزمة لتنفيذ قرارات الجمعية

 األساسي للشركة.

  

 Bruno Mettlingـ   برونو ميتلينج

 Chairmanرئيس مجلس اإلدارة ـ 


