
 بلتون المالية القابضة تتلقى عرض شراء اجباري لالستحواذ على حصة األغلبية بها 

 

 2022يونيو  12القاهرة في 

  

  ،اإلفصاحالسادة إدارة 

 

 تحية طيبة و بعد ،،،

 

 (BTFH.CA)ة د الب رصرة  ا .ا.ششركةة بلو ن اللالية الباب رة  ( أنOFH.CA)ة د الب رصرة   ا.ا.شأعلنت شركةة أوراكرم ا اللالية الباب رة 

 اجباريعكض شكاء  تلبتتبدا باقة موماملة من الخدمات اللالية لللسوثلكين، الوي )"بلو ن"(، وهي أحد بن ك االكوثلار الكائدة في مصك و

شريليكا من  شركةاتاا الوابعة اللالكروثلار أو من  لشركةة  % ةحد أدنح 51"الطكف اللشروكي" لالكروح اع علح حصرة توكاوح بين  أي من 

 .% لشكةة أوراكم ا اللالية الباب ة58.2ملل ةة بنسبة الجديك بالذةك ان بلو ن  .بلو ن% ةحد أقصح من أكام 90و

جكاءات إلأو أي من شركةاتاا الوابعة بوبديم مل  عكض الشركاء واللسروندات البان نية وةذا اكرويااء ا لالكروثلارةلا كر ف تب ا شركةة شريليكا 

صررر ل علح الل افبات الدا لية واالال صرررك العكبية ودولة إلزمة ف ر الح صرررلة من الجاات اللعنية دا م جلا رية م مارات اإلدارية عات ال

  .العكبية اللوحدة

شرركةة  كرم ا اللالية الباب رة ةلا ت د  سرراهلياا ان هذا أورا صررل لل سررعك ان تا صرركيا والانية وأربع ن 1.485 العكض مبدئي ب ) فبط جنياا م

صرر  شررا و ن كرروثلارية للبدا العكض )قك كررة اال كرروملال اإلجكاءات يو ق  علح الدرا سررام ال احد وان البكار الناائي إل سررادة  لل وعلح ال

 .علح أكام الشكةةاللساهلين مكاعاة علك في الوعامم 

 

 

 

 

 

 

 

 

        تامك درويش 

 رئيس عالقات اللسوثلكين 

 

 2022ي ني   12تحكيكا في 

 

 عن شركة أوراسكوم المالية القابضة

كررروثلار في الخدمات اللالية اللعولدة علح الومن ل جيا، وتعلم تحت قيادة نخبة من أةا   كرررم ا اللالية الباب رررة علح اال شررركةة أورا تكةز 

شرركةات الوي تعلم علح تح يم  كرروثلار في ال كررم ا اللالية الباب ررة إلح اال سررعح أورا الخبكاء في مجالي الومن ل جيا والخدمات اللالية. وت

شرررية تكةيز ا علح تبديم مجال الخدم صرررلت إلح الحل ل الومن ل جية النا ات اللالية الوبليدية بلنوجات و دمات ابومارية بلدع مة ب حدث ما و

شركةات واللجولعات اللحيطة بعللياتنا عبك ت فيك باقة موماملة  شركةة علح دعم ال سري لل سرو ل لخدمة العلالء. ويكةز الادف الكئي أف رم م

كرروثلاراتنا الوابعة. من الحل ل اللالية م صرركية تحت رمز ن  الل ا صررة الل شرركةة عامة مدرجة في الب ر كررم ا اللالية الباب ررة هي  أورا

(OFH.CA.) 
 

 للمعلومات والتواصل:

 إدارة عالقات اللسوثلكين

  IR@orascomfh.com البكيد اإللموكوني 

 (+202) 2461 7300 رقم الوليا ن 
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