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The Board of Directors of Speed Medical met with video conference technology
at exactly six o'clock in the evening on March 31, 2021, and the meeting
continued until eight in the evening and the summary of the decisions was as
follows- :
1 -Approving the fair value of Prime Speed Healthcare LLC prepared by the
independent financial advisor Economic Group Financial Consulting Company
for securities with a value of 1,823,613 thousand pounds (only one billion eight
hundred and twenty three million pounds, six hundred and thirteen thousand
pounds) and approving the report of the Auditor on the study
2 -Approving the fair value of Speed Medical, prepared by the independent
financial advisor, Economic Group for Financial Consulting, for securities with a
value of 2,415,320 thousand pounds (two billion four hundred and fifteen million
three hundred twenty thousand pounds) With a fair value of EGP 2.18 per share,
and the auditor's report on it.
3 -Agreeing to sign a contract to acquire Prime Speed Healthcare (LLC), provided
that the value of the company is recorded with credits in favor of the sellers
without cash payment.
4 -Authorizing Mr. Engineer / Chairman of the Company’s Board of Directors to
sign a purchase contract for Prime Speed Healthcare (LLC) with the sellers.
The contract was signed on the evening of Wednesday, March 31, 2021 with the
sellers, and thus Prime Speed Medical Services SAE became 100% owned by
Speed Medical, and the debt to be settled with a capital increase at the fair value
of Speed Medical shown above without cash payment , provided that the
extraordinary general assembly approves the That.
We will send the fair value summary to you for publication on the stock
exchange screens as soon as it is delivered to us by the independent financial
advisor.

اجتمع مجلس اداره شركه سبيد ميديكال بتقنيه الفيديو كونفرانس في تمام الساعة السادسة
-:  واستمر االجتماع حتي الثامنة مساء وكان ملخص القرارات ما يلي٢٠٢١  مارس٣١ مساء يوم
 اعتماد القيمة العادلة لشركه برايم سبيد للرعاية الصحية (ش ذ م م) واملعدة من-١
املستشار املالي املستقل شركه املجموعة االقتصادية لالستشارات املالية عن األوراق املالية
 جنيه (فقط ملياروثمانمائة وثالثة وعشرون مليون جنيها وستمائة١،٨٢٣،٦١٣،٠٠٠ بقيمه
وثالثة عشر الف جنيها) واعتماد تقرير مر اقب الحسابات على الدراسة
 اعتماد القيمة العادلة لشركه سبيد ميديكال واملعدة من املستشار املالى املستقل شركه-٢
 جنيه٢،٤١٥،٣٢٠،٠٠٠ املجموعة االقتصادية لالستشارات املالية عن األوراق املالية بقيمه
(اثنان مليار وأربعمائة وخمسه عشر مليون وثالثمائة وعشرون الف جنيها) بقيمه عادله للسهم
 جنيها وتقرير مر اقب الحسابات عليها٢.١٨
) املو افقة على توقيع عقد االستحواذ على شركه برايم سبيد للرعاية الصحية ( ش ذ م م-٣
.على أن يتم قيد قيمه الشركة بأرصدة دائنة لصالح البائعين بدون سداد نقدي
 رئيس مجلس اداره الشركة بتوقيع عقد شراء شركه برايم سبيد/  تفويض السيد املهندس- ٤
.للرعاية الصحية ( ش ذ م م) مع السادة البائعين
 مع البائعين وبالتالي أصبحت شركة٢٠٢١  مارس٣١ هذا وقد تم توقيع العقد مساء األربعاء
 لسبيد ميديكال ويتم تسوية املديونية٪١٠٠ برايم سبيد للخدمات الطبية مملوكة بنسبة
بزيادة راس مال بالقيمة العادلة لسبيد ميديكال املوضحة عاليه دون سداد نقدي شرط ان
. تقوم الجمعية العمومية الغير عادية باملو افقة على ذلك
وسنقوم بإرسال ملخص القيمة العادلة لسيادتكم لنشره علي شاشات البورصة فور تسليمه
.لنا من املستشار املالي املستقل

ً
٢٠٢١-٣-٣١ : تحريرا فى

،،، وتفضلوا بقبول فائق األحترام

19358 : شارع عامثن ابن عفان ميدان صالح ادلين – مرص اجلديدة القاهرة ت25: الفرع الرئيىس
5/00743/531/00/00 :ملف رضيب
511/417/063 : رق التسجيل الرضيب

