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 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                                     

افق  فيات سبيد  شركة مستش  إدارةمجلس   2021مايو  27اجتمع اليوم الخميس املو

 وكان ملخص قرارت أسهمها% من  80,25 ملكيةالشركة التابعة لسبيد ميديكال بنسبة

 يلى :   ما املجلس

مع شركة تواصل القابضة  تحالف في شركتنا التابعة دخول بخصوص  – :أوال

٪ في كونسورتيوم لتقديم عطاء  10وشركة اليميفست القابضة للمشاركة بنسبة 

  -لالستحواذ على كامل أسهم شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية )املركز الطبي الجديد 

  فبراير  28بتاريخ  ى سيادتكمباإلشارة إلي اإلفصاح املرسل إلو ,  اإلسكندرية( ش.م.م 

  الداخلية بالشركة بعد اإلطالع علي تقرير اللجنةو  شأن بهذا ال 2021  أبريل 8,   2021

 اللتزامنا القوي بتوسيع محفظتنا االستثمارية في قطاع   و املنوطة باإلستثمار  و 
ً
نظرا

الرعاية الصحية في مصر وكذا إحتياج مستشفي العبور إلي مزيد من اإلستثمارات 

 سرير، 1٤0وسعتها للت

   سبيد تشفياتفقد قرر مجلس ادارة مس 
عدم االستمرار فى هذا املشروع للتركيز على الفرص التي يمكن دمجها في امليزانية 

العمومية املجمعة للشركة وتمنى املجلس النجاح لشركة تواصل القابضة وشركة  

ملشاريع املستقبلية تطلع إلى املشاركة معهم في ان اليمفيست القابضة في هذا املسعى و 

 بذلك.  توتم إبالغ جميع الجها
ً
 رسميا

 عقد اإلستحواذ املوقع مع مستشفي الصفوة الجديدةبخصوص  – ثانيا:

 . التخصص ي

  ارسم  1٤ ,مارس  1 ,   فبراير 6بتاريخ  االفصاحات املرسلة الى سيادتكم  باإلشارة إليو 

املنوطة بتنفيذ عملية  الداخلية بالشركة و  وصل تقرير من اللجنةهذا الشأن ب  2021

 اوى من شك يفيد بوجود اإلستحواذ علي مستشفي الصفوة الجديدة التخصص ي 

افقات من الجهات املختصة   بسببالسادة البائعين  طول مدة االجراءات الخاصة باملو

 مما قد يعرض الصفقة لعدم اإلستكمال 

   سبيد تشفياتفقد قرر مجلس ادارة مس
بلغ قيمة اإلستحواذ مفائدة  تساوي عرض زيادة في السعر علي السادة البائعين  تقديم 

مليون جنيه محسوبة طبقا للفائدة املعلنة من البنك املركزي عن مدة    185البالغة 

اإلنتظار التي أستمرت من أول شهر مارس وذلك حتي تاريخ إتمام الصفقة وقد تم إبالغ 

 البائعين بذلك. السيد ممثل 

Today, Thursday, May 27, 2021, the Board of Directors of the Speed Hospitals Company, 

a subsidiary of Speed Medical, met with 80.25% of its shares owned, and the Board's 

decisions were summarized as follows : 

1: - Concerning the entry of our subsidiary into an alliance with Tawasul Holding and 

Limifest Holding Company to participate with 10% in a consortium to submit a bid to 

acquire the entire shares of Alexandria Medical Services (New Medical Center - 

Alexandria) SAE, and with reference to the disclosure sent to Your Excellency, on 

February 28, 2021, April 8, 2021 in this regard, and after reviewing the report of the 

company's internal committee responsible for investment, given our strong 

commitment to expanding our investment portfolio in the health care sector in Egypt, 

as well as the need for Al-Obour Hospital for more investments to expand it to 140 

beds, 

 The Board of Directors of Speed Hospitals decided 

Not to continue this project to focus on the opportunities that can be incorporated into 

the consolidated balance sheet of the company. The Board wished success for Tawasol 

Holding and Limvest Holding Company in this endeavor. We look forward to 

participating with them in future projects. All parties have been officially informed of 

this . 

2: - Concerning the acquisition contract signed with the New Al-Safwa Specialist 

Hospital . 

With reference to the disclosures sent to you on February 6, March 1, March 14, 2021 in 

this regard, a report from the company's internal committee responsible for 

implementing the acquisition of the new Al-Safwa Specialist Hospital has arrived, 

stating that there are complaints from the sellers due to the lengthy procedures for 

approvals from the competent authorities, which may Displays the deal to not 

complete 

The Board of Directors of Speed Hospitals decided 

Presenting a price increase offer to the sellers, equal to the interest of the amount of 

the acquisition value of 185 million pounds, calculated in accordance with the interest 

declared by the Central Bank for the waiting period, which lasted from the first of 

March until the date of the completion of the deal, and the sales representative was 

informed of this. 

 فى : 
ً
 2021-5-27تحريرا

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،،  

 

                                                                                                                                                                                                                               


