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 القاهرة،

  2022أكتوبر    27

 

 ش.م.م. الموضوع: بيان افصاح بشأن إحدى الشركات التابعة لشركة جي بي اوتو

 

 MNT Investments في نهائية لبيع حصة ةقد وقعت اتفاقي إحدى شركاتها التابعةأن تعلن جي بي أوتو ش.م.م  

B.V. إلى21.7 تبلغ ٪ Chimprop 2 Investment SPV RSC Ltd نيابة عن ،  Chimera 

Investments LLC 

 MNTفي شركة   الغير مباشرة جزء من مساهمتها يتم البدء في إجراءات بيع جي بي أوتو وفقًا لذلك

INVESTMENT B.V.  ومن المتفق علية ان يزيد   مليون دوالر أمريكي ، 60 بقيمة اجمالية ٪7.5 يمثلالهولندية

 –لتصبح نسبة ملكية شركة جي بي أوتو ش.م.م تقريبا في حالة تحقيق شروط محددة   دوالر امريكي 71.3الي المبلغ 

 . ٪49.5تنفيذ صفقة البيع إلي بعد  MNT INVESTMENT BVغير المباشرة في شركة 

المذكورة أعاله. بعد   الصفقةتعمل الشركة حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة وفقًا للقوانين ذات الصلة لتنفيذ  

 . يتم إتمام الصفقة سوف استيفاء الموافقات المطلوبة

وفقا لمقتضيات  وعلي المتعاملين مراعاة ان هذه الصفقة مشروطة علي الموافقات السابقة وانها قد تتم او ال تتم  

 الموافقات الرقابية وعلي المتعاملين مراعاه ذلك عند التعامل علي السهم.

 

في رأسمال شركتي مشروعي للتجارة ش.م.م   طرةبشكل غير مباشر حصص مسي .MNT Investments B.V تمتلك

ضافة إلى  باإلالتمويل متناهي الصغرو  ش.م.م ،الرائدتين في مجاالت البيع بالتقسيط المتناهي الصغرو تساهيل للتمويل 

 .مساهمات في شركات أخري في مجاالت التكنولوجيا المالية

رقام كابيتال بدور المستشار المالي الحصري لشركة  أالناشئة،  و وقد قام بنك اإلستثمار المتخصص في األسواق المحلية

 .جي بي أوتو ش.م. م

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير 
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  (AUTO.CA تحت كود البورصة المصريةالمقيدة في جي بي أوتو )

( هي شركة رائدة AUTO.CAأسواق الشرق األوسط جي بي أوتو )كود البورصة المصرية  ب هي الشركة الرائدة في مجال السيارات  

في قطاع السييارات بأسيواق الشيرق األوسيط مد ت ديم تدمات اللموير اير المصيرفي بالسيوق المصير أ وتليم أرمال الشيركة سيلة  

قطارات رئيسييية وهي سيييارات الركوال والدراجات البةارية اات اليج ليال وعجال رججتل والشييالتات اللجارية وميدات ا  شييا   

 تدمات ما بيد البيدل وأ شيطة الشيركة تارا السيوق المصير أ وتركل رم يات الشيركة ر ى أ شيطة اللجميدإلى وا طارات با ضيافة  

واللصييتيدل واللسييويل واللموير وتدمات ما بيد البيدل ليت تمل ك توكيجت لصييرية لمجمورة ملتورة مال اليجمات الرائجةل تشييمر 

كو بولول إفيكول شييالتات ولافجت فول،ول ميدات إ شييا  فول،ول ملسييوبيشييي  باجاال مار لهافال  لشييا جا  هيو دا ل مازدال شييير ل

  لام جي   لسيال فوللفيرد ل تيكيتجل  عا در لجودييرلالسيال يوكوهامال ويسيل ليكل دبر كويالل شياكما  لهايجرفوسيول ا  د  ال جيل 

ييد جي بي كابيلالل الذراع الملةصص  جازبرومتي،لأ وتلاول الشيركة أ شيطل ا بصيورة رئيسيية في أسيواق مصير واليراقأ و ر ي صي

ال روض ضيييةي ة ال جم و   ل ةدمات اللموي ية الغير المصيييرفي كاللأجير اللموي ي و اللموير ملتاهي الصيييغر واللموير االسيييل جكي و

ات تأجير وتدم تموير المشيرورات الصيغيرة و الملوسيطة و تدمات اشيلر  اال  و ادفد الل ا و الل صيبر و تدمات الل وير ال رقمية

ي بي ليسل درايفل  ج و اللةصييم و اللوريل و اللموير الي ار  و اللأميال و الك مال تجل شيركات ا اللابية  الشيالتات وأسياطير الت ر

 أاللموير االسل جكي مجال في “درايف” لشركة اللابد “فرصة” وتطبيل وكافلكابيلال ل لوريل و بداية  هرمل للاال - ام ا  تي 

:  لمليد مال المي ومات يرجى زيارة الموقد ا لكلرو يأ بمصر الكبرى ال اهرة في  ل شركة الرئيسي الم ر وي د
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 :للتواصل واالستعالم من إدارة عالقات المستثمرين

 منصور قباني 

 رلو مج س ا دارة

 

 مارينا كمال

 يجقات المسلثمرياللمدير أول 

 

  سارة ماجد 

 االتصاالت ليجقات المسلثمريالمدير 

 

 +202  3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

  ir@ghabbour.comبريد إلكلرو ي  

 

 الص راو ل المتط ة الصتاريةل أبو رواش ا سكتدرية- ل طريل ال اهرة 28اليتوا : الكي و 

 ل الجيلةل مصر120صأاأ 
 

 

 تطلعية  بيانات

 اللط يية األل،اظ بيض اسلةدام تجل الشركة ويمكال ت ديدها مال بأ شطة مرتبطة تط يية" وهذه البيا ات مييتة ر ى "بيا ات ي لو  قد المسلتد هذا

 التواياأ وقد أو الةطط أو االسلراتيجيات  متاقشة تجل مال المشاب ة اللوضي ات مثر "سوف" ل "مةطط" ل "توقيات" ل "تتبؤات" با ضافة إلى

االسلثماراتأ   الملوقد لل ك واللأعير الشركة قبر مال تطويرها أو تت،يذها الجار  أو ل ا المةطط لجسلثمارات ر ى أوصاف البيا ات هذه ت لو 

 روامر تسبب واالفلراضاتأ وقد ل مةاطر وهي ررضة المسل ب ية األلداال يةص فيما أوتو بي جي لشركة ال الية الرؤى البيا ات هذه وتيكس

 يلم أ  الممكال مال مسل ب ية  لائج أ  رال مةل ،ة أوتو بي جي بشركة ال،ي ية الةاصة والتلائج وال رارات واألدا  ا  جازات تصبح أ  في رديدة

  .اللط يية البيا ات مال هذه اسلتباط ا أو اسلتلاج ا
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