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 واذ عز الدخيلة على عز للدرفلةصفقة استح .1

( و مالك سهم عز IRAXطبقا للبٌان الصادر من هٌئة الرقابة المالٌة والذي حدد معامل المبادلة بٌن مالك سهم عز الدخٌلة )

سهم للدرفلة مقابل سهم واحد من اسهم عز الدخٌلة، كما تم اعتماد الصفقة عند سعر أو قٌمة عادلة للسهمٌن  15للدرفلة عند 
جنٌه لسهم العز للدرفلة، فاالتً هو تأثٌر تلك الصفقة على ملكٌة حدٌد عز  70136جنٌه لسهم عز الدخٌلة و  556711عند 

(ESRS( فً عز الدخٌلة )IRAXوعز للدرفلة ): 

 ( في شركة العز الدخيلة وعز للدرفة قبل وبعض الصفقةESRS) حديد عزنسب ملكية 

  
 نسبة الملكية

 المباشرة
 عدد اسهماجمالي 

 رأس المال
عدد االسهم المملوكة 

 لحديد عز

 قبل الصفقة
 1188778010 1881818710 %81185 العز للدرفلة

 15118% 5080758550 687818700 (IRAX) العز الدخيلة

     

 بعد زٌادة رأس المال
 *الصفقةاتمام وقبل 

 1881818710 1881818710 %81185 العز للدرفلة

 17111% * 7780758550 5088578367 (IRAX) العز الدخيلة

عدد  منها فً الدخٌلة نظرا الن الزٌادة سوف ٌتم تجنٌب ESRSبعد زٌادة رأس المال بغرض المبادلة سوف تنخفض حصة *

%1 17111سهم1 وبالتالً سوف تنخفض حصة حدٌد عز الى  5785618737سهم وٌتم االكتتاب فقط فً  1758681اسهم 
 اكتتبت حدٌد عز فً االسهم كلها المعروضة1وذلك اذا ما 

 بعد اتمام الصفقة 
% 533فً حالة مبادلة 

 من االسهم

 3 1881818710 %3 العز للدرفلة

 59.55% 7780758550 5186358515 (IRAX) العز الدخيلة

 (IRAXملكٌتها فً العز الدخٌلة )( سوف تتنازل عن اسهمها فً العز الدرفلة مقابل زٌادة ESRSطبقا للصفقة فان حدٌد عز )

 

 وبناءا على ما تقدم سوف تصبح حدٌد عز غٌر مالكة الي اسهم مباشرة فً العز للدرفلة 

 العز للدرفلة % بعد اتمام صفقة18116الى ( IRAX)فً العز الدخٌلة  (ESRS) سوف تزٌد حصة حدٌد عز 

 1سهم 7780758550سوف ٌصبح عدد اسهم عز الدخٌلة بعد اتمام الصفقة  

 

 



 

 

 صفقة استحواذ عز الدخيلة على العز للصلب المسطح .2

( بسبب اثر استحواذ عز الدخٌلة على اسهم العز ESRSً ٌوضح تغٌر هٌكل الملكٌة على شركة حدٌد عز )لالتحلٌل التا

للصلب المسطح المملوكة لحدٌد عز1 وذلك اعتبارا ان الهٌئة العامة للرقابة المالٌة سوف توافق على العرض المقدم من عز 
ة العادلة لسهم جنٌه للسهم وحدد القٌم 556711القٌمة العادلة لسهم الدخٌلة عند  المستشار المالً المستقلالدخٌلة1 وقد حدد 

جنٌه( وهو  57150جنٌه للسهم عند سعر صرف للدوالر  57711دوالر للسهم  )ما ٌعادل  53138العز للصلب المسطح عند 
مرة، اي ان كل سهم من عز الدخٌلة ٌقابلة  617ما ٌجعل معامل المبادلة بٌن سهمً عز الدخٌلة والعز للصلب المسطح عند 

  سهم من العز للصلب المسطح 617

 ( في الشركات التابعة عز الدخيلة و العز للصلب المسطحESRS) حديد عزنسب ملكية 

  
 نسبة الملكية

 المباشرة
 اجمالي عدد اسهم

 رأس المال
عدد االسهم المملوكة 

 لحديد عز

وبعد  قبل الصفقة
 االستحواذ على عز للدرفلة

 0187138333 6183338333 %56133 للصلب المسطحالعز 

 18116% 7780758550 5186358515 (IRAX) الدخيلةالعز 

 617معامل مبادلة االسهم بٌن عز الدخٌلة والعز للصلب المسطح ٌبلغ 

 بعد اتمام الصفقة 
% 533فً حالة مبادلة 

 من االسهم

 3 6183338333 %3 للصلب المسطحالعز 

 6115% 7780758550 7381688100 (IRAX) العز الدخيلة

( سوف تتنازل عن اسهمها فً العز للصلب المسطح  مقابل زٌادة ملكٌتها فً العز الدخٌلة ESRSفان حدٌد عز )طبقا للصفقة 

(IRAX) 

 
 وعليه فان ملخص هيكل الملكية بعد عمليتي االستحواذ اذا ما وافقت الهيئة على عرض الصلب المسط يصبح كما يلي:

 سهم 2633643413عدد اسهم عز الدخيلة بعد الزيادة  
 سهم  2035593533% ما يعادل 1..5( في اسهم عز الدخيلة ESRSنسبة ملكية حديد عز ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسؤولية إخالء

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة التقرٌر ذابه ٌُقصد ال1 للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر من برٌمٌٌر شركة أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تم لقد1 فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة أٌة برٌمٌٌر شركة تتحمل ال1 هانشر وقت فً فٌها موثوق أنها ٌعتقد
 1مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء تغٌٌر برٌمٌٌر لـشركة ٌحق1 محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا مسح وٌجب ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن1 األشكال من شكل بأي جزء بأي
 1تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكد
 1بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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