
 

 

 

 2022/  07/  31  القاهرة

  المصرية البورصة السادة

 ،،،  طيبة وبعد تحية

 )(”BINV“إفصاح شركة بي إنفستمنتس القابضة 
 

إحدي إستثمارات شركة بي إنفستمنتس   -(  TotalEnergies Marketing Egypt LLC (“TE”))  مصرباإلشارة الي شركة توتال إينيرجيز  
  (TotalEnergies Marketing Afrique SAS ("TEMA")) توتال إينيرجيز فرنسا  نود ان نحيط سيادتكم علمًا بإن شركة - ش.م.مالقابضة 

 . "أدنوك " للتوزيع أدنوكشركة الي  TE شركة اسهممن إجمالي  %50 بشأن بيع إنها قد ابرمت إتفاقية 2022يوليو  28وم ي قد اعلنت 

من  %9،00 يملكون والذين  عالقةالذوي  من مساهمينباإلضافة الي ال TEمن إجمالي اسهم شركة  %6،38بي إنفستمنتس القابضة تمتلك شركة 
 "(. BINVة لمجموع)"األسهم التابعة  TEإجمالي أسهم 

كتابًيا من   اً قد تلقت عرض  TEMAيفيد بأن    TEMA  من  أسهم  نقلإخطار    عالقةالذوي    من   والمساهمين  بي إنفستمنتس القابضةشركة    تلقتحيث  
 علي إن تقوم ،  BINVلمجموعة  األسهم التابعة  باإلضافة الي    )"الصفقة المقترحة"(  TE  شركة  في  TEMA  همسأمن    %34،62أدنوك لشراء  

TEMA  ًلمجموعةاألسهم التابعة على  خيار الشراء الخاص بهاحق  بممارسة اول BINV . 

 البنود التالية: علي األسهم نقلإخطار يحتوي 

من إجمالي    %34،62  لشراء  (الشفعةحق  )  ية الشراءاولو   ممارسة حق  من ذوي العالقةبي إنفستمنتس القابضة والمساهمين  يحق لشركة   ▪
  2022أغسطس  29 وذلك قبل ،بنفس شروط العرض المقدم من أدنوك  TE  في شركة  TEMAشركة  أسهم

، مسبقةاليخضع لعدد من الشروط  (  TEفي شركة    TEMA)الخاصة بشراء شركة ادنوك لألسهم المملوكة لشركة    قترحةالصفقة المإتمام   ▪
بي شركة    قياماو    من ذوي العالقةبي إنفستمنتس القابضة والمساهمين  ألسهم شركة  خيار الشراء  حق    TEMAممارسة    تضمنةوالم

 TEفي شركة  لألسهم المملوكة لهمخيار البيع   حقبممارسة  من ذوي العالقةإنفستمنتس القابضة والمساهمين 

  اتفاقية ملزمة   بإبرام  TEMAوشركة    العالقة   من ذوي والمساهمين    بي إنفستمنتس القابضةقامت شركة  ،  2022في مارس  والجدير بالذكر، انه  
 أعاله. ةالمذكور  TEفي شركة   TEMAسهم المملوكة لشركة لألوالخاصة بشراء شركة ادنوك  حةمقتر ال صفقةالتتعلق ب  قانونياً 

التي المذكور أعاله واإلتفاقية الملزمة  نقل السهم خطارإ المتاحة وذلك في ضوء  راتاخي البدراسة كافة  حالياً  شركة بي إنفستمنتس القابصةوتقوم 
 . 2022قامت الشركة بإبرامها في مارس 

 ،،،  والتقدير اإلحترام وافر بقبول وتفضلوا

 

 

 

 
 مدير عالقات المستثمرين 

 عمر اللبان 




