
 

 

 أسهم من% 100 نسبة حتى للصلب الدخيلة العز شركة من المقدم المختلط اإلجبارى الشراء عرض اعالن
 2019 نوفمبر 7               للدرفلة العز مصانع شركة

 

ورد بٌان من الهٌئة العامة للرقابة المالٌة ٌفٌد بالموافقة على نشر اعالن عرض الشراء االجبارى المختلط المقدم من شركة 
و/او معامل  جنيه للسهم الواحد 23.07من اسهم شركة مصانع العز للدرفلة بسعر  %100العز الدخٌلة للصلب حتى 

من أسهم زٌادة رأسمال شركة  مقابل كل سهممن اسهم شركة مصانع العز للدرفلة ) الشركة المستهدفة (  سهم 11مبادلة 
 ) الشركة المقدمة العرض ( االسكندرٌة –العز الدخٌلة للصلب 

 بيانات العرض:

 
 العز للدرفلة العز الدخيلة

 23.07 1,176.80 المعدة من قبل المستشار المالً المستقل القٌمة العادلة

 سهم 51.0 سهم  1.0 السهملمعامل المبادلة 

 من اسهم العز للدرفلة %011 عدد االسهم المستهدفة بالعرض
 

89,898,683 

 *قٌمة الصفقة بالجنٌه
 

2,073,962,617 

 هً قٌمة كامل رأس مال شركة العز للدرفلة المستهدفة بالعرض قيمة الصفقة 
 شراء اجباري مختلط )نقدي أو بالمبادلة مقابل زٌادة رأس المال فً عز الدخٌلة(عرض  نوع العرض: 
جنٌه  70.12: السعر النقدي لسهم الشركة المستهدفة بالعرض )شركة العز للدرفلة( هو القٌمة العادلة العرض سعر 

، وٌحق لحملة اسهم الشركة المستهدفة قبول خٌار مبادلة السهم طبقا لما تم قا للمستشار المالً المستقلطب للسهم
 اٌضاحه باالعلى.

 ٌوم عمل تبدأ من الٌوم التالً لتارٌخ اعالن عرض الشراء  71: فترة سريان العرض 

  –لالطالع على تفاصيل بيان الهئية وعرض الشراء والشروط الخاصة به 

https://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/236513_1.PDF  

 

 :ٌة عن الصفقةالتالالتفاصٌل قد أعلنت الشركة فى السابق  -----وللتذكير 

جنٌه  07021بتحدٌد القٌمة العادلة لـ العز الدخٌلة للصلب البالغة دراسة المستشار المالً المستقل  الشركة مجلس إدارة  اعتمد
 جنٌه للسهم. 70712دوالر للسهم، ولشركة مصانع الدرفلة  01711للسهم، والقٌمة العادلة لـ العز لصناعة الصلب المسطح 

م العز لصناعة الصلب % من أسه61ملٌون سهم بنسبة  27كما وافق المجلس على استحواذ العز الدخٌلة للصلب على عدد 
 % من أسهم شركة مصانع الدرفلة على أساس القٌمة العادلة.011سهم بنسبة  9179197190المسطح وعدد 

ملٌون  00ملٌار جنٌه، والمصدر بعدد  2.1ملٌار جنٌه إلى  0.6وافق المجلس على زٌادة رأس المال المرخص به من كما 
وذلك  جنٌه للسهم عالوة إصدار 0112.96جنٌه للسهم قٌمة اسمٌة مضاًفا إلٌها  011بواقع جنٌه  07021سهم بالقٌمة العادلة 

ملٌون سهم كاًل بحسب  00سهًما من أسهم الزٌادة التً تبلغ  0770267717عبر دعوة قدامً المساهمٌن لالكتتاب فً عدد 
 اذ.نسبة مساهمته فً رأس المال نقدا أو باستخدام األرصدة الدائنة الناتجة عن االستحو

سهًما لباقً المساهمٌن فً شركتً العز لصناعة الصلب  9727219وتخصٌص المتبقً من أسهم الزٌادة والتً بلغ عددها 
  المسطح ومصانع الدرفلة مقابل أرصدتهم الدائنة الناتجة عن االستحواذ

 
 
 



 

 

 

 

 :السابق التعليق

بٌنما ٌتحمل مساهمو الدخٌلة المزٌد من خسائر العز للصلب المسطح  حدٌد عزهى المستفٌدٌن بعملٌة االستحواذ ٌتبٌن أن أكثر 
جراء بٌنما ستواجه العز الدخٌلة انخفاض فى قٌمة السهم  حدٌد عزاألمر الذى ٌترتب علٌه زٌادة فى قٌمة  الٌمستحوذ علٌها

 .عز للصلب المسطح والعز للدرفلةالتحمل خسائر 
% وانخفاض حصتها فى العز للصلب المسطح والعز للدرفلة األمر 21فى الدخٌلة إلى  حدٌد عزوبذلك تزداد نسبة مساهمة 

ومن ، من عز الدخٌلة وتجنب خسائر المساهمة فى الصلب المسطح والدرفلةالذى ٌؤدى إلى ارتفاع ربحٌة سهم القابضة 
انٌة والتى قد تجنبها احتماالت التعسر تتٌح الصفقة لعز الدخٌلة الفرصة للحصول على المزٌد من التسهٌالت اإلئتم جانب آخر

 .المالى وزٌادة فرص التوسع
البرازٌلٌة  ًلشركة فالتسجٌله لخسائر فى الربع األول نظرا لظروف قاهرة بعد  حدٌد عزتمثل عملٌة االستحواذ تعافى لسهم 

من مشكالتها حل بالتركٌز على زٌادة كفاءة العملٌات التشغٌلٌة عن طرٌق وذلك تلبٌة االمدادت المطلوبة وتعثر المورد األول 
مقارنة بتقٌٌم جنٌه  192.12عز من فارق السعر للدخٌلة البالغ حدٌد ، كما تستفٌد أٌضا خالل عملٌات التكامل فى اإلنتاج

 .األمر الذى قد ٌرفع من معنوٌات المستثمرٌن بشكل عامجنٌه  0021.9المستشار المالى المستقل 
حٌث رفضهم للصفقة ٌعد ٌمثابة خطر قد لرقابٌة وتصوٌت مستثمرى األقلٌة اوٌتوقف نجاح الصفقة على موافقة الجهات 

 ٌواجهه مساهمو عز القابضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسؤولية إخالء

 

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

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

 القارئ ٌكن لم إذا ، دٌنالمقصو 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 إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

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