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 األستاذة/ هبة هللا الصيرفي 

 رئيس قطاع اإلفصاح 

 البورصة المصرية 

 

 من شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م   %29ال تي دي المالكة لنسبة  الموضوع: اخطار بخصوص تغيير ملكية كير هيلثكير 

 تحية طيبة وبعد، 

بشراء   2022فبراير   24 "( يومالمشتري صندوق مؤسس بموجب قوانين هولندا )" وهو  RCare CVنفيد سيادتكم بقيام شركة 

، شركة مؤسسة وفقا  دي تيكير ال "( من شركة كريد هيلث الشركة المستهدفة ي )"هيلثكير ال تي د  من أسهم كير %100نسبة 

 "(.  البائع)" C 63963لقوانين مالطا ومقيدة تحت رقم 

من أسهم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. شركة   %29سهم يمثل نسبة   464000000وتمتلك الشركة المستهدفة بدورها عدد 

  199٣9٣ومقيدة في مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة برقم   1997لسنة  8م القانون رقم مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً ألحكا 

 "(.  الشركة )"  EGS729J1C018ومقيدة بالبورصة المصرية تحت كود ترقيم دولي 

، وهي شركة مؤسسة طبقا لقوانين هولندا ومملوكة بشكل غير  RCare GP B.Vعلماً بأن الشريك العام للصندوق المشتري هو 

مباشر بالكامل للمهندس/ أحمد عادل بدرالدين عضو مجلس إدارة الشركة المستهدفة ورئيس مجلس إدارة الشركة،  

، وهي شركة مؤسسة طبقا لقوانين هولندا وتعمل في مجال إدارة صناديق االستثمار تحت رقابة هيئة األسواق  RMBVوتديرها

 ويديرها المهندس/ أحمد عادل بدرالدين.  Netherlands Authority for the Financial Marketsالمالية الهولندية 

وحيث لم يتم نقل ملكية أي سهم مباشرة في الشركة إلى المشتري أو أي من أطرافه المرتبطة، يقر المشتري بأن عملية  

ى الشركة  من أسهم الشركة من خالل االستحواذ عل %29االستحواذ السالف ذكرها هي عملية استحواذ غير مباشرة لنسبة 

 المستهدفة وأن المشتري ال يرتبط بأي من مساهمي الشركة وفقاً لتعريف المجموعات المرتبطة الوارد في قواعد القيد. 

وسوف يستمر المشتري في دعم خطط الشركة المستهدفة لتحقق أهدافها االستراتيجية وإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع  

رعاية صحية للمواطنين وعائلتهم، ومساعدة نمو السوق، مع االستثمار في زيادة سعة  الرعاية الصحية المصري، وتقديم أفضل 

األسرة الجديدة والجودة وسالمة المرضى وتحسين تقديم الخدمات من خالل تنمية قدرات ومهارات الكوادر والعاملين بقطاع  

 يدة.  الرعاية الطبية من حيث التدريب على إدارة مؤسسات الطبية وإنشاء مؤسسات جد

عشر   ةاإلثني من أسهم أو حقوق تصويت الشركة المستهدفة في خالل  %٣٣ال يوجد للمشتري حالياً نية في الوصول إلى نسبة 

 شهراً القادمة إال إذا ظهرت ظروف اقتصادية تستدعي زيادة النسبة. 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير          

 االسم: أحمد عادل بدرالدين 

 .   RCare GP B.Vالصفة: الممثل القانوني لشركة  
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