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٥/٢٠٢١ / ٤  

  صباحا) 10 الساعة:(
 

  
  المالية للرقابةبيان من الهيئة العامة 
  بشأن

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

 
  

 ينوالخاص ٢٠/٤/٢٠٢١و  ١٣/٤/٢٠٢١بتاريخ  ينالهيئة المنشور يبيان باإلشارة الى
مات شركة اإلسكندرية للخدببصفته المساهم الرئيسي ري بنك أبو ظبي التجا بإفصاح

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

 المعروضلسعر مع تحديد متوسط ا لالستحواذ على حصة البنك بالشركةالمستثمرين 
  من المستثمرين المحتملين.

 شأنب كتاب بنك ابوظبي التجاري ٤/٥/٢٠٢١الهيئة قد تلقت بتاريخ يرجى العلم بأن 
  : مبدئيين وغير ملزمين منعرضين إضافيين  تلقيه
 ش.م.م  مركز النيل لألشعة والتحاليلشركة  -١
 إماراتية.  شركة- القابضةشركة جلوبال ون هيلث كير  -٢

ذي ال وذلك بسعر يقع في نطاق المتوسط السعري المعروض من المستثمرين المحتملين
  .٢٠/٤/٢٠٢١عنه باإلفصاح المنشور بتاريخ  أفصح

 لة فيالمستثمرين المحتملين في عمليه الفحص النافي للجها هؤالءوسوف يبدا كل من 
في  ي كابيتالالنهائية لشركة سي أ الملزمةوقت، ومن المتوقع تقديم العروض  أقرب

مرفق ( .تحديده من البنكسيتم  يفي التاريخ الذ ٢٠٢١من شهر مايو  الثالثاألسبوع 
 كتاب البنك)

  
  .الالزم واتخاذ التداول شاشات على النشر فبرجاء
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 تحية طيبة و بعد ،،،

 

 

تلقي عروض مبدئية وغير ملزمة تحديث بشأن الموضوع/ 

من بعض المستثمرين المحتملين لالستحواذ على حصة البنك 

أسهم شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية )المركز الطبي  في

 اإلسكندرية( ش.م.م  –الجديد 

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 

  

 

باإلشارة إلى الموضوع أعاله وإلى افصاح بنك أبوظبي 

بشأن  2021أبريل  20التجاري )"البنك"( إلى سيادتكم بتاريخ 

عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض تلقي البنك 

لإلستحواذ  حتملين"(م)"المستثمرين ال المحتملين المستثمرين

في شركة )"األسهم"( % 51,54 البالغة ة البنكعلي حص

 –اإلسكندرية للخدمات الطبية )المركز الطبي الجديد 

  .اإلسكندرية( ش.م.م )"الشركة"(

 

 

يرجى التكرم بالعلم بأن شركة سي اي كابيتال المستشار المالي 

غير و ينمبدئي إضافيين ينعرضالحصري للصفقة قد تلقى 

 مركز النيل لألشعة و التحاليلشركة  من بشأن األسهم ينملزم

شركة  –و شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة   ش.م.م

وذلك بسعر يقع  "(ين اإلضافيينالمحتمل ين)"المستثمرإماراتية 

فى نطاق المتوسط السعري المعروض من المستثمرين 

  المحتملين.

 

 

 

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.   

 

 

 



 

 

ً بأن نطاق المتوسط السعري  المعروض لألسهم من علما

المستثمرين المحتملين و أسماء المستثمرين المحتملين تم 

 .2021أبريل  20اإلفصاح عنهم فى إفصاح البنك المؤرخ 

 

 

 

في عملية  ين اإلضافيينالمحتمل ينالمستثمر وسوف يبدأ

ومن الفحص النافي للجهالة على الشركة في أقرب وقت، 

 20طبقاً لما تم اإلشارة اليه فى افصاح البنك المؤرخ  – المتوقع

تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي اي  -2021أبريل 

التاريخ في  2021كابيتال في األسبوع الثالث من شهر مايو 

     الذي سيتم تحديده من البنك.

 

The average price range offered for the Shares by 

the Initial Potential Investors and the names of the 

Initial Potential Investors were set forth in the 20th 

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 نوافي سيادتكم باالفصاحات الالزمة حول أي تطورات 

بخصوص عملية البيع عمالً بالقواعد المطبقة  أخرى جوهرية

 للشفافية واالفصاح.

 

 

We shall advise you of any other 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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