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 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                                     

اجتمع مجلس إدارة سبيد ميديكال بتقنية الفيديو كونفرانس  

افق اليوم في تمام الحادية عشرة صباح  ابريل   4االحد املو

بناء علي دعوة عاجلة من رئيس املجلس بناء علي  2021

اتصاالت متتالية من املساهمين وانتهي اإلجتماع منذ قليل ملا  

 يلي:

رفض التقييم الخاص بشركة سبيد ميديكال حيث تري  -

اإلدارة أنه ال يعبر عن القيمة الحقيقية للشركة واإلنتظار حتي  

القيمة الحقيقية  صدور نتائج الربع األول ليعكس التقييم

للشركة في حينه ملا تراه اإلدارة واملساهمين من عدم مطابقة 

 القيمة للقيمة الحقيقية للشركة 

استمرار قرار اإلستحواذ علي برايم سبيد للرعاية الصحية   -

افقة الجمعية العمومية بنسبة  ٪   ٧٥وشرط إتمام العملية بمو

ديكال تعكس علي األقل وبإعتماد قيمة أعلي لشركة سبيد مي

 نموها 

تأكيد أن قرار االستحواذ يقع في مصلحة الشركة ولكن بقيمة  -

 مرضية لالدارة واملساهمين. 

Speed Medical's board of directors met with video 

conference technology at exactly eleven o'clock this 

morning upon an urgent invitation from the Chairman of 

the Board based on successive contacts from the 

shareholders, and the meeting ended shortly ago for the 

following: 

- Rejecting the evaluation of Speed Medical, as the 

management believes that it does not reflect the real value 

of the company and waiting for the first quarter results to 

be issued in order for the evaluation to reflect the real 

value of the company at the time of what the management 

and shareholders deem that the value does not match the 

real value of the company 

- Continuation of the decision to acquire Prime Speed 

Healthcare and the condition that the process be 

completed with the approval of the General Assembly at 

least 75% and with the approval of a higher value for Speed 

Medical that reflects its growth 

Confirmation that the acquisition decision is in the interest 

of the company, but at a satisfactory value to the 

management and shareholders. 

 فى : 
ً
 2021-4-4تحريرا

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،، 

                                                                                                                                                                                                                                


