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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 ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٠٢١/٤/١٣ﻭ  ٢٠٢١/٤/٢٠ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﻴﻦ
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 ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٠٢١/٥/٤ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻨﻚ ﺍﺑﻮﻅﺒﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻋﺮﺿﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﺒﺪﺋﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﻣﻦ:
 -١ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺵ.ﻡ.ﻡ
 -٢ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻠﻮﺑﺎﻝ ﻭﻥ ﻫﻴﻠﺚ ﻛﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ-ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ.
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .٢٠٢١/٤/٢٠
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 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ) .ﻣﺮﻓﻖ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ(
ﻓﺒﺮﺟﺎء ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ.

Date : 4/5/2021
Ref: WBG/INV/2104/122714
Messrs. Financial Department
The Financial Regulatory Authority (“FRA”)
Smart Village
Cairo
Arab Republic of Egypt
Dear Sirs,

Subject: Update regarding 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 20 April, 2021
(the “20th April Disclosure”) regarding the Bank’s
receipt of an initial set of preliminary non-binding
offers from certain potential investors (the “Initial
Potential Investors”) to acquire the Bank’s stake of
51.54% (the “Shares”) in Alexandria Medical
Services Company (New Medical Center), SAE
(the “Company”).

Please be advised that CI Capital, the exclusive
financial advisor, has received additional
preliminary non-binding offers for the Shares from
Nile Scan and Labs Company S.A.E and Global
One Healthcare Holding a UAE Company (the
“Additional Potential Investors”). The prices
offered for the Shares by the Additional Potential
Investors in their preliminary non-binding offers
fall within the average price range offered for the
Shares by the Initial Potential Investors.

2021/5/4 :التاريخ
WBG/INV/2104/122714 :اإلشارة
 إدارة التمويل/السادة
الهيئة العامة للرقابة المالية
القرية الذكية
القاهرة
جمهورية مصر العربية
،،، تحية طيبة و بعد
 تحديث بشأن تلقي عروض مبدئية وغير ملزمة/الموضوع
من بعض المستثمرين المحتملين لالستحواذ على حصة البنك
في أسهم شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي
م.م.الجديد – اإلسكندرية) ش

باإلشارة إلى الموضوع أعاله وإلى افصاح بنك أبوظبي
 بشأن2021  أبريل20 التجاري ("البنك") إلى سيادتكم بتاريخ
تلقي البنك عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض
المستثمرين المحتملين ("المستثمرين المحتملين") لإلستحواذ
 ("األسهم") في شركة%51,54 علي حصة البنك البالغة
– اإلسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد
.)"م ("الشركة.م.اإلسكندرية) ش

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة سي اي كابيتال المستشار المالي
الحصري للصفقة قد تلقى عرضين إضافيين مبدئيين وغير
ملزمين بشأن األسهم من شركة مركز النيل لألشعة و التحاليل
م و شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة – شركة.م.ش
إماراتية ("المستثمرين المحتملين اإلضافيين") وذلك بسعر يقع
فى نطاق المتوسط السعري المعروض من المستثمرين
.المحتملين

The average price range offered for the Shares by علما ً بأن نطاق المتوسط السعري المعروض لألسهم من
the Initial Potential Investors and the names of the المستثمرين المحتملين و أسماء المستثمرين المحتملين تم
Initial Potential Investors were set forth in the 20th
.2021  أبريل20 اإلفصاح عنهم فى إفصاح البنك المؤرخ
April Disclosure.

The Additional Potential Investors shall start a due
diligence process on the Company shortly. And
further to the 20th April Disclosure, it is still
anticipated that final binding offers shall be
submitted to CI Capital in the third week of May
2021. The specific deadline during such week for
the submission of the final binding offers shall be
determined by the Bank.

وسوف يبدأ المستثمرين المحتملين اإلضافيين في عملية
 ومن،الفحص النافي للجهالة على الشركة في أقرب وقت
20 المتوقع – طبقا ً لما تم اإلشارة اليه فى افصاح البنك المؤرخ
 تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي اي-2021 أبريل
 في التاريخ2021 كابيتال في األسبوع الثالث من شهر مايو
.الذي سيتم تحديده من البنك

We shall advise you of any other material وسوف نوافي سيادتكم باالفصاحات الالزمة حول أي تطورات
developments in relation to the sale process, in جوهرية أخرى بخصوص عملية البيع عمالً بالقواعد المطبقة
accordance with applicable transparency and
.للشفافية واالفصاح
disclosure principles.

Yours faithfully,

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

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

