2021/5 / 23

)اﻟسﺎﻋﺔ 1 :ظﻬ ار(

ﺒیﺎن ﻤن اﻟﻬیئﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠرﻗﺎ�ﺔ اﻟمﺎﻟیﺔ
�شﺄن

اﻻﺴتحواذ ﻋﻠﻰ أﺴﻬم ﺸر�ﺔ اﻹﺴكندر�ﺔ ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟطبیﺔ )ﻤر�ز اﻟطبﻲ اﻟجدﯿد-
اﻹﺴكندر�ﺔ(

�ﺎﻹﺸﺎرة اﻟﻰ ﺒیﺎﻨﺎت اﻟﻬیئﺔ اﻟمنشورة ﺒتﺎر�ﺦ  2021/4/13و  2021/4/20و

 2021/5/4واﻟخﺎﺼﺔ �ﺈﻓصﺎح ﺒنك أﺒو ظبﻲ اﻟتجﺎري �صﻔتﻪ اﻟمسﺎﻫم اﻟرﺌیسﻲ �شر�ﺔ

اﻹﺴكندر�ﺔ ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟطبیﺔ )ﻤر�ز اﻟطبﻲ اﻟجدﯿد-اﻹﺴكندر�ﺔ( واﻟراﻏب ﻓﻲ ﺒیﻊ ﺤصتﻪ

ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ.

ﯿرﺠﻰ اﻟﻌﻠم �ﺄن اﻟﻬیئﺔ ﻗد ﺘﻠﻘت ﺒتﺎر�ﺦ � 2021/5/23تﺎب ﺒنك اﺒوظبﻲ اﻟتجﺎري واﻟذي

�ﻔید ﺘﻠﻘیﻪ طﻠب ﻤن اﻟمستثمر�ن اﻟمحتمﻠین ﻟمد ﻤﻬﻠﺔ اﻟتﻘدم �ﻌروض ﻤﻠزﻤﻪ ﻨﻬﺎﺌیﺔ ،وان

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

ﻓبرﺠﺎء اﻟنشر ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎت اﻟتداول واﺘخﺎذ اﻟﻼزم.

Date : 23/5/2021
Ref: WBG/INV/2105/112252

2021/5/23 :التاريخ
WBG/INV/2105/112252 :اإلشارة
 إدارة التمويل/السادة
الهيئة العامة للرقابة المالية
القرية الذكية
القاهرة
جمهورية مصر العربية

Messrs. Financial Department
The Financial Regulatory Authority (“FRA”)
Smart Village
Cairo
Arab Republic of Egypt

،،، تحية طيبة و بعد

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

 تحديث بشأن عملية بيع حصة البنك في أسهم/الموضوع
– شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد
م.م.اإلسكندرية) ش

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.

باإلشارة إلى الموضوع أعاله وإلى افصاحى بنك أبوظبي
2021  أبريل20 التجاري ("البنك") إلى سيادتكم بتاريخ
 بشأن تلقي البنك عدة عروض مبدئية2021  مايو4 وتاريخ
وغير ملزمة من بعض المستثمرين المحتملين ("المستثمرين
 في%51,54 المحتملين") لإلستحواذ علي حصة البنك البالغة
– شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد
.م.م.اإلسكندرية) ش

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.

يرجى التكرم بالعلم بأنه نظرا ً لطلب عدد من المستثمرين
 فقد قرر،المحتملين مد مهلة تقديم عروضهم الملزمة النهائية
البنك مد مهلة تلقي العروض الملزمة النهائية من المستثمرين
 مايو27 المحتملين الي نهاية يوم عمل الخميس الموافق
.2021

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

