
 

23 / 5/2021 

 )ظهرا 1 الساعة:(
 

 

 المالیة للرقا�ةبیان من الهیئة العامة 
 �شأن

-اإلسكندر�ة للخدمات الطبیة (مر�ز الطبي الجدیدشر�ة  أسهمعلى الستحواذ ا
 اإلسكندر�ة)

 
 

و  20/4/2021و  13/4/2021بتار�خ  ةالهیئة المنشور  بیانات �اإلشارة الى
شر�ة ��صفته المساهم الرئیسي ظبي التجاري بنك أبو  �إفصاح والخاصة 4/5/2021

 الراغب في بیع حصتهو  اإلسكندر�ة)-اإلسكندر�ة للخدمات الطبیة (مر�ز الطبي الجدید
 .في الشر�ة

والذي  �تاب بنك ابوظبي التجاري  23/5/2021الهیئة قد تلقت بتار�خ یرجى العلم �أن 
المحتملین لمد مهلة التقدم �عروض ملزمه نهائیة، وان  المستثمر�ن�فید تلقیه طلب من 

النهائیة من المستثمر�ن المحتملین الى  الملزمةالبنك قد قرر مد مهلة تلقى العروض 
  (مرفق خطاب البنك) .27/5/2021نها�ة عمل یوم الخمیس الموافق 

 .الالزم واتخاذ التداول شاشات على النشر فبرجاء
 



 

 

 32/5/2021التاريخ: 

 WBG/INV/2105/112252اإلشارة: 
 

Date : 23/5/2021 

Ref: WBG/INV/2105/112252 

 
 لسادة/ إدارة التمويلا 

 الهيئة العامة للرقابة المالية

 القرية الذكية 

 القاهرة

 العربيةجمهورية مصر  

 

 تحية طيبة و بعد ،،،

 

أسهم  حصة البنك في عملية بيعتحديث بشأن الموضوع/ 

 –شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية )المركز الطبي الجديد 

 ندرية( ش.م.م كاإلس

Messrs. Financial Department 

The Financial Regulatory Authority (“FRA”)  

Smart Village  

Cairo 

Arab Republic of Egypt 
 

 

Dear Sirs, 

 

Subject:  Update regarding the sale process in 

respect of the Bank’s stake in Alexandria Medical 

Services Company (New Medical Center), SAE 

shares 

  

بنك أبوظبي  ىباإلشارة إلى الموضوع أعاله وإلى افصاح

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

عدة عروض مبدئية بشأن تلقي البنك  2021مايو  4وتاريخ 

)"المستثمرين  المحتملين وغير ملزمة من بعض المستثمرين

في  %51,54 البالغة ة البنكلإلستحواذ علي حص حتملين"(مال

 –كز الطبي الجديد شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية )المر

  .اإلسكندرية( ش.م.م

 

نظراً لطلب عدد من المستثمرين  بأنهيرجى التكرم بالعلم 

 قد قررف المحتملين مد مهلة تقديم عروضهم الملزمة النهائية،

من المستثمرين  العروض الملزمة النهائيةمد مهلة تلقي  البنك

مايو  27الموافق  الخميس نهاية يوم عمل المحتملين الي

2021.  

 

وسوف نوافي سيادتكم باالفصاحات الالزمة حول أي تطورات 

بخصوص عملية البيع عمالً بالقواعد المطبقة  أخرى جوهرية

 للشفافية واالفصاح.

Reference is made to the above subject and to Abu 

Dhabi Commercial Bank PJSC’s (the “Bank”) 

disclosures to your good-self dated 20 April 2021 

and 4 May 2021 regarding the Bank’s receipt of 

preliminary non-binding offers from certain 

potential investors (the “Potential Investors”) to 

acquire the Bank’s stake of 51.54% in Alexandria 

Medical Services Company (New Medical Center), 

SAE.  

 

Please be advised that, as a number of the Potential 

Investors have requested an extension of the 

deadline to submit their final binding offers, the 

Bank has decided to grant such an extension.  The 

deadline for submission of final binding offers 

from the Potential Investors is now set at the close 

of business on Thursday 27 May 2021.   

 

We shall advise you of any other material 

developments in relation to the sale process, in 

accordance with applicable transparency and 

disclosure principles. 

 

  

 ,Yours faithfully  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 

رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات -لودفيك نوبيلي   

Ludovic Nobili – Group Head of Wholesale Banking 
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