�شـركة جمموعة طـلعت م�صطفى القـاب�ضة TMG Holding
�رشكة م�ساهمة م�رصية �س  .ت  - 187398جيزة
را�س املال املرخ�ص به  30مليار جنية م�رصى  -را�س املال امل�صدر و املدفوع  20635622860جنية م�رصى
املركز الرئي�سى � 36 -34ش م�صدق  -الدقى  -جيزة

تعلن لل�سادة حملة ا�سهم ال�رشكة
�أنه حتدد �رصف الكوبون رقم 5

عن العمليات املنفذه حتى جل�سة يوم  2018 /4 /19مبا يعادل  0.17جنية م�رصى لل�سهم ،و�سيتم
ال�رصف على دفعتني:
الدفعة االوىل اعتبار ًا من  2018 /4/ 24وقيمتها ( )0.085جنية م�رصى ،والدفعة الثانية اعتبار ًا
من  2018 /6/28وقيمتها ( )0.085جنية م�رصى عن طريق �رشكة م�رص للمقا�صة والإيداع والقيد
املركزى من منافذ ال�رصف التالية -:
 - 1البنك الكويت الوطنى  -م�رص (املهند�سني)
 - 2بنك ابو ظبى اال�سالمى  -م�رص ( البور�صة)
 - 3البنك امل�رصى اخلليجى ( فرع لوران بالإ�سكندرية)
 - 4بنك الإحتاد الوطنى  -م�رص (�سعد زغلول بالإ�سكندرية )
 - 5بنك بلوم م�رص (املهند�سني  ...ميدان لبنان )
 - 6بنك م�رص �إيران للتنمية (مدينة ن�رص  -التجمع اخلام�س )
 - 7بنك امل�رصف املتحد (م�رص اجلديدة � 38 ,شارع ابو بكر ال�صديق )
 - 8بنك م�صـــــر ( الرئي�سى  -النيل  -طلعت حرب (الإ�سكندرية) )
 - 9بنك قطر الوطنى (الألفى  -الإ�سكندرية  -املحلة الكربى )
 - 10بنك الربكة  -م�صــر (املريغنى  -مدينة ن�رص (�أمام مدر�سة امل�ستقبل))
 - 11البنك االهلى الكويتى  -م�صــر (حلوان � -شربا  -فرع لوران الإ�سكندرية)
 - 12بنك كريدى �أجر كول م�رص ( اجلمهورية (القاهرة ) � -صالح �سامل ( الإ�سكندرية ) � -سوهاج )
 - 13البنك االهلى امل�رصى ( الرئي�سى  -ثروت  -بني ال�رسايات -اجلولف  -الإ�سكندرية  -الزقازيق )
 - 14البنك الأهلى املتحد ( الهرم  -عمارات العبور -املريغنى  -التجمع اخلام�س  -املعادى  -ال�سوي�س
 املنيا  -ال�شالالت ) - 15البنك التجارى الدوىل(ال�صيد  -الن�رص  -املرييالند  -اجليزة  -ابراج املعادى  -الإ�سكندرية -
بور�سعيد  -املن�صورة  -طنطا � -أ�سيوط  -ال�ساد�س من �أكتوبر (املنطقة ال�صناعية ) )
ملحوظة :
 -1نرجوا �إح�ضار �أ�صل امل�ستندات للإطالع عليها و�صورة منها للت�سليم .
 -2بالن�سبة لل�سادة امل�ساهمني امل�شرتكني فى خدمة  ATMالتى حتمل �شعار �رشكة م�رص للمقا�صة �سوف يتم
�إ�ضافة قيمة الكوبون امل�ستحق لهم مبا�رشة فى نف�س يوم ال�رصف.
مع حتيات �رشكة جمموعة طلعت م�صطفى القاب�ضة
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