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)ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 10 :ﺻﺒﺎﺣﺎ(

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ )ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ-
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ(
ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٠٢١/٤/١٣ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻓﺼﺎﺡ ﺑﻨﻚ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ )ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ-ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ( ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻲ ﺃﻱ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻣﻨﺴﻖ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﺪﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟﻼﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٠٢١/٤/٢٠ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻨﻚ ﺍﺑﻮﻅﺒﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
 -١ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮﺍ ﺵ.ﻡ.ﻡ
 -٢ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺵ.ﻡ.ﻡ ﺍﻭ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
 -٣ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺳﺒﻴﺪ ﻭﺃﺣﺪﻱ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﻳﻢ ﻓﺴﺖ ﺑﺎﺭﺗﻨﺮﻧﺰ
ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﻮﻟﺪﻧﺠﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
 -٤ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ.
ﻭﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻫﻮ  ٥٠٫٧٧ﺟﻢ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺒﺪﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻲ ﺃﻱ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠٢١ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ) .ﻣﺮﻓﻖ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ(
ﻓﺒﺮﺟﺎء ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ.

Date : 20/4/2021
Ref: WBG/INV/2104/141834
Messrs. Financial Department
The Financial Regulatory Authority (“FRA”)
Smart Village
Cairo
Arab Republic of Egypt
Dear Sirs,
Subject: Receipt of preliminary non-binding
offers from potential investors to acquire the
Bank’s stake in Alexandria Medical Services
Company (New Medical Center), SAE shares
Reference is made to the above subject and to Abu
Dhabi Commercial Bank PJSC’s (the “Bank”)
disclosure to your good-self dated 13 April, 2021
with regard to receiving preliminary non-binding
offers from potential investors to acquire the
Bank’s stake of 51.54% in Alexandria Medical
Services Company (New Medical Center), SAE
(the “Company”). Please be advised that CI Capital,
the exclusive financial advisor, has now received
amended preliminary non-binding offers from the
following potential investors:
1- Cleopatra Hospital Company S.A.E
2- Alexandria Healthcare Investments S.A.E or
any of its subsidiaries
3- Consortium of Speed Medical, A LimeVest
Partners managed investment vehicle, and
Tawasol Holdings for Financial Investments
4- Seha Capital

2021/4/20 :التاريخ
WBG/INV/2104/141834 :اﻹشارة
 إدارة التمويل/السادة
الهيئة العامة للرقابة المالية
القرية الذكية
القاهرة
جمهورية مصر العربية
،،، تحية طيبة و بعد
 تلقي عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض/الموضوع
المستثمرين المحتملين لﻼستحواذ على حصة البنك في أسهم
– شركة اﻹسكندرية للخدمات الطبية )المركز الطبي الجديد
م.م.اﻹسكندرية( ش

باﻹشارة إلى الموضوع أعﻼه وإلى افصاح بنك أبوظبي
 بشأن2021  أبريل13 التجاري )"البنك"( إلى سيادتكم بتاريخ
تلقي البنك عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض
المستثمرين المحتملين لﻺستحواذ علي حصة البنك البالغة
 في شركة اﻹسكندرية للخدمات الطبية )المركز%51,54
 يرجى،("م )"الشركة.م.الطبي الجديد – اﻹسكندرية( ش
التكرم بالعلم بأن شركة سي اي كابيتال المستشار المالي
الحصري للصفقة قد تلقى العروض المبدئية غير الملزمة
:المعدلة من كل من المستثمرين المحتملين التاليين

م.م. شركة مستشفى كليوباترا ش-1
 أو أيا ً من شركاتها.م.م. اﻻسكندرية لﻼستثمارات الطبية ش-2
التابعة
 تحالف شركة سبيد ميديكال وإحدى صناديق اﻻستثمار-3
التابعة لشركة ﻻيم ڤست پارتنرز و شركة تواصل هولدينجز
لﻼستثمارات المالية
 شركة صحة كابيتال-4

The average price offered by these potential علما ً بأن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين
. جنيه مصري للسهم الواحد50.77 هو
investors is EGP 50.77 per share.
Each of these potential investors shall start a due وسوف يبدأ كل من هؤﻻء المستثمرين المحتملين في عملية
diligence process on the Company shortly, and it is  ومن،الفحص النافي للجهالة على الشركة في أقرب وقت
anticipated that final binding offers shall be المتوقع تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي اي كابيتال
submitted to CI Capital in the third week of May

في اﻷسبوع الثالث من شهر مايو  2021في التاريخ الذي سيتم 2021 on the specific date to be determined by the
Bank.
تحديده من البنك.
وسوف نوافي سيادتكم باﻻفصاحات الﻼزمة حول أي تطورات We shall advise you of any material developments
جوهرية بخصوص عملية البيع عمﻼً بالقواعد المطبقة للشفافية in relation to the sale process, in accordance with
applicable transparency and disclosure principles.
واﻻفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام والتقدير،،،

Yours faithfully,

لودفيك نوبيلي  -رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
Ludovic Nobili – Group Head of Wholesale Banking

