صندوق استثمار بنك مصر النقدى باجلنيه املصرى ذو العائد اليومى التراكمى
يعلن أن���ه مت ت��ع��دي��ل ال��ب��ن��د اخل���اص ب��ش��رك��ة خ��دم��ات اإلدارة ب��ن��ش��رة االك��ت��ت��اب ال��ع��ام ل��ل��ص��ن��دوق م��ن شركة
اإللكترونية خلدمات اإلدارة فى مجال صناديق االستثمار إلى شركة الدولية خلدمات اإلدارة في مجال
صناديق االستثمار مع إبقاء جميع األعباء املالية على حملة الوثائق كما هى بدون تغيير وذلك كالتالى:
امل ـ ــادة قبـ ــل التعدي ـ ــل

امل ـ ــادة بعــد التعدي ـ ــل

البند الرابع عشر  :شركة خدمات اإلدارة

البند الرابع عشر  :شركة خدمات اإلدارة

ف��ي ض��وء م��ا ن��ص عليه القانون ف��ى وج��وب أن يعهد الصندوق مبهام خدمات
اإلدارة إل��ى جهة ذات خ��ب��رة ف��ى ه��ذا امل��ج��ال فقد ع��ه��دت اجل��ه��ة امل��ؤس��س��ة إلى
الشركة اإللكترونية خلدمات اإلدارة فى مجال صناديق االستثمار الكائنة
ف��ى ال����دور ال��ث��ال��ث ف���وق االرض����ى  2 -ش���ارع وادى ال��ن��ي��ل -امل��ه��ن��دس�ين  -اجل��ي��زة
واخلاضعة ألحكام قانون س��وق رأس امل��ال رق��م  95لسنة  1992واملرخص لها
بترخيص رقم ( )609بتاريخ  2010/11/11للقيام مبهام خدمات اإلدارة.

ف��ي ض��وء م��ا ن��ص عليه القانون ف��ى وج��وب أن يعهد الصندوق مبهام خدمات
اإلدارة إل��ى جهة ذات خ��ب��رة ف��ى ه��ذا امل��ج��ال فقد ع��ه��دت اجل��ه��ة امل��ؤس��س��ة إلى
شركة الدوليــة خلدم ــات اإلدارة فى مج ــال صن ــاديق االســتثمار الكائنة فى
ب��والق  4 - 4أ كورنيش النيل رملة ب��والق  -أركيديا مول  -محافظة القاهرة
واخلاضعة ألحكام قانون س��وق رأس امل��ال رق��م  95لسنة  1992واملرخص لها
بترخيص رقم ( )491بتاريخ  2008/12/21للقيام مبهام خدمات اإلدارة.

صندوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري
يعلن انه تم تعديل البند الخاص بشركة خدمات اﻹدارة بنشرة اﻻكتتاب العام للصندوق من شركة اﻹلكترونية لخدمات اﻹدارة فى
مجال صناديق اﻹستثمار إلى شركة الدولية لخدمات اﻹدارة فى مجال صناديق اﻹستثمار مع ابقاء جميع اﻷعباء المالية على حملة
الوثائق كما هي كالتالى :
المادة بعد التعديل
البند السادس عشر  :شركة خدمات اﻹدارة
فى ضوء ما نص عليه القانون فى وجوب أن يعهد الصندوق
بمهام خدمات اﻹدارة إلى جهة ذات خبرة فى هذا المجال فقد
عهدت الجهة المؤسسة إلى شركة الدولية لخدمات اﻹدارة فى
مجال صناديق اﻹستثمار الكائنة في بوﻻق ٤-٤أ كورنيش النيل
رملة بوﻻق – أركيديا مول  ،محافظة القاهرة والخاضعة ﻷحكام
قانون سوق رأس المال رقم  ٩٥لسنة  ١٩٩٢والمرخص لها
بترخيص رقم ) (٤٩١بتاريخ  ٢٠٠٨/١٢/٢١للقيام بمهام
خدمات اﻹدارة.
يتمثل هيكل مساهميها فى كل من:
شركة بلتون لترويج وتغطية اﻹكتتاب %١٢٫٥
شركة بلتون القابضة لﻺستثمارات %٧٫٥
اﻷستاذ /كريم أنيس جرس %٨٠

المادة قبل التعديل
البند السادس عشر  :شركة خدمات اﻹدارة
فى ضوء ما نص عليه القانون فى وجوب أن يعهد الصندوق
بمهام خدمات اﻹدارة إلى جهة ذات خبرة فى هذا المجال فقد
عهدت الجهة المؤسسة إلى الشركة اﻹلكترونية لخدمات اﻹدارة
فى مجال صناديق اﻹستثمار الكائنة فى الدور الثالث فوق
اﻷرضي  ٢ -شارع وادي النيل – المهندسين  -الجيزة ،
والخاضعة ﻷحكام قانون سوق رأس المال رقم  ٩٥لسنة
 ١٩٩٢والمرخص لها بترخيص رقم ) (٦٠٩بتاريخ
 ٢٠١٠/١١/١١للقيام بمهام خدمات اﻹدارة.
يتمثل هيكل مساهميها فى كل من:
شركة بلتون المالية القابضة %٢٠
شركة فوراى كابيتال لﻺستثمار %٢٦٫٦٧
اﻷستاذ /حسين أحمد عمر %٢٥
اﻷستاذ /يحيى أحمد عمر %٢٥
يتشكل مجلس إدارة شركة اﻹدارة من كل من:
اﻷستاذ /أحمد حسين عبد المجيد عمر %٣٫٣٣
السيد /سامح الترجمان رئيس مجلس اﻹدارة
السيدة /شرين فتحى فاضل عضو مجلس إدارة
يتشكل مجلس إدارة شركة اﻹدارة من كل من:
السيدة /شرين فتحى فاضل عضو مجلس إدارة والعضو السيد /اسامة رشاد عضو مجلس إدارة
المنتدب
ويقر كﻼ من البنك ومدير اﻹستثمار بأن شركة خدمات اﻹدارة
السيدة /منى عادل بركات رئيس مجلس اﻹدارة
مستقلة عن الصندوق والبنك ومدير اﻹستثمار وفقا للمعايير
السيد /أحمد حسين عبد المجيد عمر عضو مجلس إدارة
السيد /عبد المنعم عمران عضو مجلس إدارة )عضو غير المنصوص عليها فى مجلس إدارة الهيئة رقم ) (٨٨لسنة
 ٢٠٠٩بشان ضوابط عمل تلك الشركات وتلتزم الشركة بجميع
تنفيذى مستقل(
السيدة /ياسمين إبراهيم حسن عضو مجلس إدارة )عضو غير اﻻلتزامات والضوابط الواردة بالﻼئحة.
تنفيذى مستقل(
ويقر كﻼ من البنك ومدير اﻹستثمار بأن شركة خدمات اﻹدارة
مستقلة عن الصندوق والبنك ومدير اﻹستثمار وفقا للمعايير
المنصوص عليها فى مجلس إدارة الهيئة رقم ) (٨٨لسنة
 ٢٠٠٩بشان ضوابط عمل تلك الشركات وتلتزم الشركة بجميع
اﻻلتزامات والضوابط الواردة بالﻼئحة.

■

