
Cairo on Thursday 30 January 2020 

 

Disclosure Department 

Egyptian Stock Exchange 

  

 ٢٠٢٠يناير  ٣٠القاهرة في يوم الخميس الموافق 
 

 إدارة اإلفصاح
 البورصة المصرية

Dear Sir, 

  

The letter of offer submitted to the principal 

shareholders of the Egyptian Company for Starch and 

Glucose Industries S.A.E. (the “Company”). 

 

 تحية طيبة وبعد،،،
 

المساهمين الرئيسيين بالشركة  ىلإخطاب العرض المقدم 
)ويشار إليها  ش.م.م المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

 "(.بالشركةفيما يلي "

 
We are writing to inform you that we have received a 

written communication from Americana Group for 

Food and Touristic Projects S.A.E. holder of 

20,531,767  shares in the share capital of the 

Company, Egyptian International Touristic Projects 

S.A.E. holder of 11,636,789 shares in the share capital 

of the Company, and Cairo Poultry S.A.E. holder of 

13,654,312 shares in the share capital of the Company 

(the “Principle Shareholders”), informing us that 

they have received a binding letter of offer (the 

“Offer”) subject to the submission of a mandatory 

tender offer from Cairo Three A for International 

Industries S.A.E. (the “Potential Buyer”) to1buy the 

shares of the Company.  

 

طاب عن تلقينا خ لإلفصاحنتقدم الي سيادتكم بهذا الخطاب 
مريكانا لألغذية والمشروعات أكتابي من شركة مجموعة 

سهم في  ٢٠٥٣١٧٦٧المالكة لعدد و ش.م.م. السياحية
ركة المصرية للمشروعات ومن الش الشركةرأس مال 

سهم  ١١٦٣٦٧٨٩المالكة لعدد و ش.م.م. السياحية العالمية
 ش.م.م. ومن شركة القاهرة للدواجن الشركةفي رأس مال 

 الشركةسهم في رأس مال  ١٣٦٥٤٣١٢المالكة لعدد و
"( نبالمساهمين الرئيسيي" ي مجتمعين)ويشار إليهم فيما يل

وذلك إلخطارنا بتلقيهم خطاب عرض ملزم )ويشار إليه 
كايرو ثري إيه الدولية "( من شركة بالعرضفيما يلي "

بالمشتري فيما يلي " اللصناعات ش.م.م )ويشار إليه
تقديم عرض أن يتم علي  الشركةسهم أ"( لشراء المحتمل

 .المشتري المحتملمن قبل  شراء إجباري
 

The Offer is priced at a price ranging from EGP 

450,000,000 to EGP 510,000,000 implying a price per 

share of the Company ranging from EGP 8.986 to 

EGP 10.184 (the “Range”). The determination of the 

final price within the Range is subject to a 

confirmatory due diligence exercise which the 

Potential Buyer will conclude on or before 9th April 

2020. The Offer, when accepted, bounds the Principle 

Shareholders to accept any price offered by the 

Potential Buyer within the Range and to sell its entire 

shareholding in response to the mandatory tender 

offer to be submitted by the Potential Buyer. 

According to the Offer, the Potential Buyer is 

suggesting the filling of a mandatory tender offer 

application on or before 12th April 2020. The Offer 

contains an exclusivity period that lapses upon the 

consummation of the transfer of shares under the 

mandatory tender offer.  

 

 ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠يتراوح بين  ثمنا   العرضتضمن  وقد
مصري( )أربعمائة وخمسون مليون جنيه  جنيه مصري

)خمسمائة وعشرة مليون  جنيه مصري ٥١٠,٠٠٠,٠٠٠و
 ٨.٩٨٦يتراوح بين  الشركةسعر سهم ب جنيه مصري(
تسعمائة وستة وثمانون و)ثمانية جنيهات  جنيه مصري

)عشرة جنيهات ومائة  جنيه مصري ١٠.١٨٤و (مليما  
عر س بنطاق"ويشار إليه فيما يلي ) أربعة وثمانون مليما (

 ."(السهم
 نطاق سعر السهممن  للسهم ويكون تحديد السعر النهائي

لمشتري اوفقا  للفحص النافي للجهالة الذي سوف ينتهي منه 
زم تيلعلى أن . ٢٠٢٠أبريل  ٩أقصاه  موعدفي  المحتمل

ول أي بقب ،لعرضل همقبول ، في حالالرئيسيينالمساهمين 
نطاق  داخلللسهم  المشتري المحتملسعر معروض من 

وبيع كافة األسهم المملوكة لهم استجابة  لعرض سعر السهم 
 .المشتري المحتملالشراء االجباري الذي سيم تقديمه من 

رض عملف تقديم  للعرضوفقا   المشتري المحتمليقترح و
. ٢٠٢٠أبريل  ١٢أقصاه  موعدجباري في اإل شراءال

حصرية تنقضي حال انتهاء نقل  فترة العرضويتضمن 
 عرض الشراء اإلجباري. بموجب األسهم 

 
A further disclosure is expected on or before Thursday 

6th February 2020 to determine the response of the 

Principle Shareholders to the Offer.  

 

تم تقديم إفصاح آخر في موعد أقصاه الخميس الموافق يس
ن م المساهمين الرئيسيينلتحديد موقف  ٢٠٢٠فبراير  ٦

 .العرض

Traders on the shares of the Company shall take notice 

that the Offer has not yet been approved by the 
ول أنه لم يتم قب مالحظة الشركةأسهم  ىعلالمتعاملين على و

رجو ي ،وعليه ،المساهمين الرئيسيين قبل بعد من العرض



Principle Shareholders and accordingly, is not final. 

Any trading on the shares of the company until the 

mandatory tender offer is submitted by the Potential 

Buyer shall be at the sole risk and responsibility of the 

traders without any liability on the Company or the 

Principle Shareholders. 

 

 ىتداول عل ىأويكون  .غير نهائيعرض ال مالحظة أن هذا
تقديم عرض الشراء اإلجباري من قبل  ىحت الشركةأسهم 

مسئولية المتداولين الخاصة دون  ىعل المشتري المحتمل
 .المساهمين الرئيسيينأو  الشركةمسئولية علي  ىأدن
 

Best regards 

 

Egyptian Company for Starch and Glucose Industries  

S.A.E. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 للنشا والجلوكوز ش.م.م. لصناعة الشركة المصرية

 

 


