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  صباحا) 10 الساعة:(
 

  
  المالية للرقابةبيان من الهيئة العامة 
  بشأن

-اإلسكندرية للخدمات الطبية (مركز الطبي الجديدشركة  أسهمعلى الستحواذ ا
  اإلسكندرية)

 
  

ظبي  بنك أبو بإفصاح والخاص ١٣/٤/٢٠٢١بيان الهيئة المنشور بتاريخ  باإلشارة الى
طبي شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية (مركز البم الرئيسي بصفته المساهالتجاري 

تلقي شركة سي أي عن  ،في الشركة الراغب في بيع حصتهو اإلسكندرية)- الجديد
وغير ملزمه من بعض المستثمرين  مبدئيةمنسق عمليه البيع عدة عروض كابيتال 

  لالستحواذ على حصة البنك بالشركة.
 بشأن كتاب بنك ابوظبي التجاري ٢٠/٤/٢٠٢١بتاريخ الهيئة قد تلقت يرجى العلم بأن 

  المستثمرين المحتملين التاليين: القائمة النهائية بأسماء 
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م  -١
 من شركاتها التابعة. أيا ش.م.م او الطبيةلالستثمار  اإلسكندرية -٢
 تنرنزصناديق االستثمار التابعة لشركة اليم فست بار وأحديتحالف شركات سبيد  -٣

 .الطبيةوتواصل هولدنجز لالستثمارات 
 شركة صحة كابيتال. -٤

  حد.جم للسهم الوا ٥٠٫٧٧أن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو و
 لة فيالمستثمرين المحتملين في عمليه الفحص النافي للجها هؤالءوسوف يبدا كل من 

ل في النهائية لشركة سي أي كابيتا الملزمةوقت، ومن المتوقع تقديم العروض  بأقر
رفق (م .تحديده من البنكفي التاريخ الذ سيتم  ٢٠٢١من شهر مايو  الثالثاألسبوع 

 كتاب البنك)
  

  .الالزم واتخاذ التداول شاشات على النشر فبرجاء
  



 

 

 
 
 

 20/4/2021التاريخ:  
  WBG/INV/2104/141834اإلشارة:  

  
  لسادة/ إدارة التمويلا 
  الهيئة العامة للرقابة المالية 
  القرية الذكية  
 القاهرة 
 جمهورية مصر العربية 
 
 

 تحية طيبة و بعد ،،،
 
  

الموضوع/ تلقي عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض 
أسهم  المستثمرين المحتملين لالستحواذ على حصة البنك في

 –شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد 
 اإلسكندرية) ش.م.م 

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 

   
باإلشارة إلى الموضوع أعاله وإلى افصاح بنك أبوظبي 

بشأن  2021أبريل  13التجاري ("البنك") إلى سيادتكم بتاريخ 
عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض تلقي البنك 
 البالغة ة البنكلإلستحواذ علي حص المحتملين المستثمرين

% في شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية (المركز 51,54
يرجى ، اإلسكندرية) ش.م.م ("الشركة") –ي الجديد الطب

التكرم بالعلم بأن شركة سي اي كابيتال المستشار المالي 
الحصري للصفقة قد تلقى العروض المبدئية غير الملزمة 

 المعدلة من كل من المستثمرين المحتملين التاليين: 
 
 
 
  شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م -1
أو أياً من شركاتها  لالستثمارات الطبية ش.م.م.االسكندرية  -2

  التابعة
تحالف شركة سبيد ميديكال وإحدى صناديق االستثمار  -3

التابعة لشركة اليم ڤست پارتنرز و شركة تواصل هولدينجز 
  لالستثمارات المالية

 شركة صحة كابيتال -4
 

علماً بأن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين 
  جنيه مصري للسهم الواحد. 50.77هو 

  
كل من هؤالء المستثمرين المحتملين في عملية  وسوف يبدأ

ومن الفحص النافي للجهالة على الشركة في أقرب وقت، 
تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي اي كابيتال  المتوقع

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 
 
The average price offered by these potential 
investors is EGP 50.77 per share. 
 
Each of these potential investors shall start a due 
diligence process on the Company shortly, and it is 
anticipated that final binding offers shall be 
submitted to CI Capital in the third week of May 



 

 

التاريخ الذي سيتم في  2021في األسبوع الثالث من شهر مايو 
     البنك.تحديده من 

 

2021 on the specific date to be determined by the 
Bank.  

وسوف نوافي سيادتكم باالفصاحات الالزمة حول أي تطورات 
جوهرية بخصوص عملية البيع عمالً بالقواعد المطبقة للشفافية 

  واالفصاح.

We shall advise you of any material developments 
in relation to the sale process, in accordance with 
applicable transparency and disclosure principles. 

 
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

  
 
 

Yours faithfully, 

 
 

 
 
 

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