مجلس إدارة ايجيترانس يُعلن عن موافقته المشروطة على عرض شركة اتش ايه يوتيليتيز

القاهرة في  15مارس  -2021أعلنت ايجيترانس ،الشركة الرائدة في تقديم حلول النقل والخدمات اللوجستيةّ ،
أن مجلس إدارة الشركة
قرر باإلجماع خالل اجتماعه الطارئ الذي عقد باألمس ،موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل األعمال التي تقدمت
بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى ،شركة المرافق الهولندية الرائدة ،والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن عالم القابضة وشركة
تنمية للطاقة بي .في .والمضي قد ًما في الخطوات المترتبة على ذلك .وقد علقت المهندسة/عبير لهيطه رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب لشركة ايجيترانس بقولها ّ
أن "مجلس إدارة ايجيترانس قام باالطالع على هذا العرض بكل عناية ومناقشته ومراجعة كافة الجوانب
المتعلقة به وقرر باإلجماع ّ
".
أن هذا العرض يستحق المزيد من الدراسة
وبنا ًء عليه ،ستقوم ايجيترانس بإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة وعمليات التقييم من خالل مستشارين مستقلين ،كما سيتواصل
مجلس إدارة ايجيترانس مع إدارة إتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي.في .خالل األيام القادمة ،للحصول على المزيد من اإليضاحات حول
رؤيتهم االستراتيجية والقيمة اإلضافية لهذه الشراكة المقترحة وشكل التآزر التشغيلي الذي يمكن التوصل إليه إذا ما تمت الصفقة ،واألهم
من ذلك ،كما تقول لهيطه" :التعرف على رؤية الشركة صاحبة العرض للدور المستقبلي للكيان المشترك داخل قطاع النقل والخدمات
اللوجستية بصورة عامة ".
دورا
تضيف لهيطه حول أسباب اتخاذ مجلس إدارة الشركة لهذا القرار" :إننا نعمل في قطاع اقتصادي تلعب فيه اقتصاديات الحجم ً
محوريًا ومتناميًا .وباإلضافة لتآزر العمليات التشغيلية للشركتين نتيجة التكامل الرأسي بينهما والقيمة اإلضافية التي تقدمها هذه الصفقة
كبيراّ ،
فإن هذه الشراكة تتوافق مع استراتيجية
لحملة أسهمنا نتيجة الدخول في قطاع الطاقة النظيفة والمياه المتوقع أن يشهد
ازدهارا ً
ً
ايجيترانس الطموحة في تحقيق التوسع والنمو" .تجدر اإلشارة ّ
أن ايجيترانس تدرس في الفترة األخيرة عددًا من فرص األعمال في
المنطقة وخاصة في إفريقيا ،انطالقًا من رغبتها في تنفيذ خطة للتوسع الجغرافي المدروس على مراحل .ووفقًا لرأي عبير لهيطه ّ
فإن هذه
الشراكة قد تساعد الشركة على اإلسراع في تحقيق هذا الهدف من خالل االستفادة من الخبرات والتواجد الجغرافي الذي تتمتع به اتش ايه
يوتيليتيز .من ناحية أخرى قد تساعد تلك الصفقة ايجيترانس على اقتناص فرص األعمال الضخمة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق
المصري .وفي المقابل ستستفيد شركة اتش ايه يوتيليتيز من هذه الشراكة من خالل الدخول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي من
نموا استثنائيًا خالل السنوات العشر القادمة بدافع من الطلب المتزايد على تلك الحلول والخدمات الحيوية .وتعليقًا على
المنتظر أن يحقق ً
دورا رئيسيًا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي ،كما تتمتع مصر بصورة خاصة بمكانة متميزة
ذلك ،تقول لهيطه" :ستلعب منطقتنا ً
تتيح لها اقتناص فرص األعمال الكبيرة في هذا القطاع خالل المستقبل القريبّ .
إن ايجيترانس تتمتع بالريادة في مصر في مجال
لوجستيات المشروعات وحلول المستودعات باإلضافة لتميزها أيضًا في مجاالت عملها األخرى داخل قطاع النقل والخدمات
".
اللوجستية
نظرة عامة على الصفقة
تتضمن هذه الصفقة استحواذ ايجيترانس على  %100من شركة اتش ايه يوتيليتيز بى.فى ،.على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية
لصالح البائع يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس بقيمة عادلة وفقا لتقييم مستشار مالي مستقل .
الخطوات التالية
قامت ايجيترانس بتعيين مكتب جرانت ثورنتون كمستشار مالي مستقل ومكتب معتوق وبسيوني وحناوي للمحاماة كمستشار قانوني ،كما
سيتم تعيين إحدى شركات بنوك االستثمار كمستشارين ماليين للصفقة .
معلومات إضافية هامة
هذه الصفقة مشروطة ويتوقف اتمامها على نتائج إجراءات الفحص النافي للجهالة وعمليات التقييم التي سيجريها المستشار المالي المستقل
الذي تم تعيينه ،باإلضافة للحصول على موافقة حملة أسهم ايجيترانس خالل اجتماع جمعية عمومية غير عادية .هذه الصفقة مشروطة
أيضًا بتلقي الموافقات اإلجرائية ذات الصلة والوفاء بالشروط المتممة المتعارف عليها .
سيتم تناول المزيد من التفاصيل حول نتائج صفقة االستحواذ بعد إتمام اإلجراءات المشار إليها بعاليه .
من ناحية أخرى ،لن يكون لهذا البيان أي تأثير على النظرة المستقبلية للعام المالي  2021كما وردت في التقرير المالي للربع األخير
للعام المالي  2020والصادر بتاريخ  14مارس . 2021

 انتهى –نبذة عن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس (ش.م.م).
تُعد الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس (ش.م.م ).من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في خدمات النقل المتكامل
واللوجستيات ،حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للسوق المصري .تعود خبرات الشركة ونشاطها في مجال النقل لعام ،1939
ولكنها أخذت شكلها الحالي تحت اسم ايجيترانس بداية من عام  .1973تضم مجموعة ايجيترانس عددا ً من الشركات التابعة والشقيقة وهي
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات) ، (EDSوالشركة المصرية ألعمال النقل الفني) ، (ETALوشركة ويلهلمسين لخدمات السفن،
وسكان ارابيا للتوكيالت المالحية .تعمل الشركة من خالل  9فروع لها في مصر ،وتتمثل رسالتها في جعل خدمات النقل المتكامل سهال
وآمنا ً وذو تكلفة فعالة .تسعى ايجيترانس لدعم وتسهيل سالسل اإلمداد العالمية من خالل مجموعة شاملة من الخدمات تتضمن الشحن
البحري والجوي والنقل البري والتخليص الجمركي ولوجستيات المشروعات والمعارض والتخزين .يضم فريق ايجيترانس حوالي 350
موظفا لتشغيل أنشطتها في مصر وهي مقيدة بالبورصة المصرية ،ولها رمز ][ETRS.CAفي رويترز ،ورمز ] [ETRS EY Equityفي
بلومبرج .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا : ir.egytrans.com
نبذة عن إحدى شركات حسن عالم "اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى"
شركة "اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى ".الملوكة لمجموعة حسن عالم بالشراكة مع شركة تنمية اينيرجي بي في ،تعد من أهم
المستثمرين في بناء وتشغيل مشروعات الطاقة ،والطاقة المتجددة ،والمياه ،وكذلك توزيع الكهرباء والمرافق والتي تلبي الطلب المتزايد
على البنية التحتية في مصر والمنطقة ،وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن االستحواذ على شركة ريدجوود إيجيبت الرائدة في مجال تحلية
المياه ،وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم وتطوير مشاريع تحلية ومعالجة المياه في مصر.
نبذة عن شركة حسن عالم القابضة
بداية شركة حسن عالم تعود الى عام  ،1936وتقوم الشركة بالعمل في عدة مجاالت منها البنية التحتية والطاقة والصناعة
والبتروكيماويات والمنشآت الضخمة والمتطوره في مصر ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا .وتفتخر الشركة بتاريخ مشرف على مدار
 85عاماً ،قامت فيها الشركة بمشاريع متنوعة مما جعلها واحدة من أكبر شركات التشييد والبناء على مستوى العالم ،هذا وقد تجاوز حجم
األعمال تحت التنفيذ حاليا  5مليار دوالر أمريكي .كما تم تصنيف الشركة ضمن قائمة نشرة األخبار الهندسية ) (ENRألفضل  250شركة
للتشييد والبناء عالميًا.
بيانات استباقية
البيانات الوارده فى هذه الوثيقة و التى ال تعتبر حقائق و بيانات تاريخيه  ،تستند بشكل رئيس على التقعات و التقديرات و المقترحات و
االراء و القناعات الحالية لشركة ايجيترانس و بالتالى فان هذه البيانات خاضعة لعدد من العوامل الخارجية االخري ـ ،حيث أن البايانات
المؤكده بهده الوثيقة تشكل " أهدافا" أو " بيانات استباقية "  ،و هو ما يمكن التعرف عليه من خالل التعبيرات و االلفاظ الدالة على ذللك
مثل " ربما "  "،سوف "  " ،تسعى إلى "  " ،يجب "  " ،نتوقع "  " ،ننتظر"  " ،مشروع " " ،نتنوي "  " ،نتواصل " أو " نعتقد " أو
صيغة النفى لتلك االلفاظ أو غيرها من االختالفات أو المترفادات لتلك االلفاظ  ،قد تختلف االحداث أو النتائج الفعليه أو األداء الفعلي
اليجيترامس عن تلك المنعكسة فى هذه االهداف أو االبيانات التطليعة  .قد تسبب عوامل مختلفة فى اختالف النتائج الضمنية فى البيانات
التطليعة  .قد تتسبب عوامل مختلفة فى اختالف النتائج الضمنية فى البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك اإلتجاهات
االقتصادية في جميع أنحاء العالم ،والمناخ االقتصادي والسياسي في مصروالشرق األوسط والتغيرات في استراتيجية األعمال وعوامل
أخرى مختلفة

