
    
 

 

 
 

بيان إلى السادة المستثمرين بشأن صفقة استحواذ شركة 

بلتون المالية القابضة على أسهم رأسمال شركة سي أي 

 كابيتال القابضة 

 

 13للرقابة المالية بتاريخ  باإلشارة إلى البيان الصادر من الهيئة العامة : 2016 أبريل 14القاهرة في 

الساعة السابعة مساء بشأن الطلب المقدم للحصول على عدم الممانعة من استحواذ شركة  2016أبريل 

بلتون المالية القابضة ش.م.م. )"شركة بلتون"( على أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة 

 :ش.م.م.، توجه الشركة عناية السادة المستثمرين إلى االتي

تؤكد الشركة إنها التزمت بكافة اإلفصاحات والقواعد والقوانين الالزمة لحوكمة الشركات، كما تؤكد  (1

الخاصة بصفقة انقسام  2012عدم وجود أي مخالفات خاصة بالتعهدات المقدمة في بداية عام 

 القابضة.  شركة اوراسكوم تيلكوم 

لم يحدث أي تغيير في ملكية المساهم الرئيسي للشركة منذ نقل ملكية األسهم إليه من شركة  (2

ويذر كابيتال سبيشل بيريوز المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فيمبلكوم، والذي تم االفصاح 

وتنشر دوريا  التزمت الشركة باالفصاحات المطلوبة والتي تتمقد و . 2012عنه في بداية عام 

 على شاشات البورصة. ةونصف سنوية وسنويبصورة ربع 

أن صفقة االنقسام التي نتج عنها تأسيس الشركة هي الحالة األولى في تاريخ البورصة المصرية،  (3

تم بمقتضاها تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى شركتين، حتى يمكن تجميع األصول 

بشفافية كاملة بعد الحصول على كل  ي شركتنا، وقد تمتالمصرية وبعض األصول األخرى ف

الموافقات الالزمة ومن ضمنها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تبد الهيئة أي اعتراض في 

 وقتها وحتى تاريخ التقدم بطلب عدم الممانعة.

لى كافة لقد أتممت الشركة صفقة االستحواذ على بلتون المالية القابضة بعد الحصول ع (4

الموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تطلب الهيئة في وقتها أية معلومات إضافية أو 

 االشارة إلى أي مخالفات كالتي تشير إليها الهيئة في البيان المشار إليه أعاله.

 ال يوجد اي مخالفة حتى يمكن االفصاح عنها أو تصحيحها. (5

بمجابهة كافة ما تواجهه من عراقيل والعمل على تذليلها من اجل إتمام صفقة وتؤكد الشركة أنها ملتزمة 

   .2016أبريل  28 االستحواذ. وعليه، فقد أتفق طرفا الصفقة على مد أجلها حتى نهاية يوم عمل

وسوف تواصل الشركة مخاطبة الهيئة لمعرفة تفاصيل المخالفة المشار إليها وتقديم ما يفيد التزام الشركة 

واستيفاء اي استيضاحات او بيانات مطلوبة إذا لزم األمر للدفاع عن وجهة نظر الشركة  لقواعد المعمول بهابا

 وحقوقها ولالنتهاء من تنفيذ الصفقة في اقرب وقت، دون اإلخالل بحقوق الشركة أو مساهميها.

 
 ـ إنتهى ـ  

 

اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة شركةنبذة عن   
  

أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا هي شركة قابضة تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل في 
شركات خاصة ًفي مصر وكوريا الشمالية و باكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. 

لچي إس إم، ووسائل وتنقسم أنشطة أوراسكوم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام ا



    
 

 

اإلعالم والتكنولوچيا وأعمال الكابالت باإلضافة الى التوسع في نطاق أنشطة الشركة ليشمل قطاعات جديدة 
من العمليات في مجاالت الطاقة و النقل و الخدمات اللوجستية. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات 

ز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت االتصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك
 .مشروعات الطاقة في مصر في الطاقة أنشطة الشركة ويشمل قطاع

 
 
 

المعلومات من لمزيد  
 

 : المستثمرين عالقات
 . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة

   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
 بوالق رملة -النيل  كورنيش - 26الدور 

   مصر -القاهرة
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