
 

 

 

 مجلس إدارة شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ش.م.م 

يقرر عرض مقترح إعادة الهيكلة بتقسيم شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة إلى شركة  

متخصصة في االستثمارات المتنوعة وشركة متخصصة في األنشطة المالية على الجمعية  

 العامة غير العادية 
--- 

تعلن شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ش.م.م أن  ،    2020يوليو    27القاهرة في االثنين الموافق  

قد وافق على التقسيم كأحد وسائل إعادة الهيكلة    2020/  7/ 26مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم االحد الموافق  

الشركة إدارة  لقرار مجلس  تنفيذا  للشركة  التنفيذية  ، وكذلك عرض   13/7/2020فى    المعروضة من اإلدارة 

مقترح تقسيم الشركة على الجمعية العامة غير العادية بأسلوب التقسيم األفقي وفقاً للقيمة الدفترية بناء على القوائم  

إلى شركتين بعد اعتماد تقرير اإلفصاح المعد وفقا للمادة    31/12/2019المالية عن السنة المالية المنتهية فى  

 قيد من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره كما يلي: ( من قواعد ال48)

          

ش.م.م( القابضة  لالستثمار  أوراسكوم  )شركة  قاسمة  وستحتفظ    شركة  القائمة  الشركة  ذات  وهي 

  9باالستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة والبالغ عددها  

بترخيصها كشركة غرضها "االشتراك في تأسيس كافة الشركات    محتفظةشركات، وسوف تظل هذه الشركة  

مقيدة  وكذلك ستظل   ، أموالها"  زيادة رؤوس  في  أو  مالية  أوراقاً  تصدر  التي  باألسهم  التوصية  أو  المساهمة 

 42ض القيمة االسمية للسهم من بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيض لراس مالها المقيد بتخفي

قرش للسهم لذات عدد األسهم قبل التقسيم، وكذلك ستظل محتفظة بكل تاريخ شركة أوراسكوم    11قرش الى  

 لإلستثمار القابضة مع ادخال بعض التعديالت فى نظامها األساسي بما يعكس عملية التقسيم. 

         

)ما لم تكن هناك حاجة لتغيره الحقاً( وهي كيان    شركة منقسمة )أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م(

المال رقم   قانون سوق رأس    1992لسنة    95قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام 

زيادة  في  أو  مالية  أوراقا  تصدر  التي  الشركات  تأسيس  في  "االشتراك  في  ويتمثل غرضها  التنفيذية  والئحته 

مجاالت األنشطة المالية "، وسينقل إليها اإلستثمارات المملوكة لشركة أوراسكوم  رؤوس أموالها والتي تعمل فى  

لإلستثمار القابضة في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة مالية وعلى األخص مساهمة الشركة فى 

وفى   القابضة  المالية  بلتون  المالية فضال عن   شركة شركة  لالستثمارات  القابضة  كابيتال  حساب جارى    ثروة 

مستحق لشركة اوراسكوم لالستثمار القابضه من شركة فيكتوار انفيستمنت ، وسيتم تأسيس هذه الشركة كنتيجة  

قرش، وسوف يتم قيد   31لعملية التقسيم براس مال موزع على ذات عدد األسهم قبل التقسيم وبقيمة اسمية للسهم  

المنقسمة  لدى شركة مصر للمقاصة واالي داع المركزى والبورصة المصرية فور االنتهاء من  أسهم الشركة 

إجراءات تأسيسها وقيدها بالسجل التجاري وصدور قرار ترخيص مزاولة نشاطها وكذلك عدم ممانعة الهيئة  

   العامة للرقابة المالية على تقديمها طلب للقيد بالبورصة المصرية وتسجيلها بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

األسهم حرة التداول ونسبة األسهم الممثلة فى صورة   نسبةعلماً بأن نسبة مساهمة المساهمين بما فيها  

% سوف تظل كما هي بالنسبة للشركة القاسمة والمنقسمة، وبناء على 56.1723شهادات إيداع دولية والبالغة  



 

 

ولية للشركة المنقسمة بذات نسبة الممثلة ذلك سوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية إلنشاء برنامج شهادات إيداع د 

 فى شهادات إيداع دولية باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.

 

وجدير بالذكر أن مجلس اإلدارة قد وافق على التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب 

فرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة أعمالها، والتي   التقسيم و التي تمثلت فى أن الرافعة المالية التي تن 

قد تضلل المستثمرين والمحللين عند تقييمهم لشركة اوراسكوم لالستثمار القابضة كشركة استثمار قابضة، كما  

م أن بعض المستثمرين قد يبدوا اهتماماً أكبر في قطاع الخدمات المالية والعكس صحيح، ولذلك سيعطي االنقسا 

للمستثمرين فرصة جيدة لالستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات غير المرغوب بها، 

داخل  أكثر من  يجذب استثمارات  قد  لالستثمار مما  للمستثمرين  اختيارات عديدة  توفير  إمكانية  إلى  باإلضافة 

ن الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين وإتاحة المزيد م

للنمو وللمشاركة فى استثمارات جديدة فى مجالها وزيادة تركيز اإلدارة على أنشطة كل مجال للوصول الى اعلى  

مستويات األداء. وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خالل توزيع ألصول والتزامات الشركة 

( من قواعد القيد  48لشركات التابعه لكل شركة كما هو بتقرير اإلفصاح المعد وفقا للمادة )بحسب مجال أنشطة ا

     والشطب بالبورصة المصرية.

         

( من قواعد القيد بالبورصة المصرية بعد اعتماده  48وسوف يتم نشر تقرير اإلفصاح المعد وفقا للمادة ) 

يتم عرض مقترح التقسيم على الجمعية العامة غير العادية بناء على تقرير  من الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم  

النهائي من   التقييم  التقسيم التفصيلي المعد من الشركة ومرافقا به رأى مراقب الحسابات وفور صدور تقرير 

العادية    قطاع األداء االقتصادي بالهيئة العامة لالستثمار، سوف يتم عرض الموضوع على الجمعية العامة غير

 للموافقة على التقسيم. 

 

 - إنتهى  -

 

 نبذة عن شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ش.م.م: 

 عام  
ى
 2011منذ إنشائها ف

ى
كة قابضة ذات استثمارات ف كة اوراسكوم لالستثمار القابضة كشر ، تعمل شر

كة من تق ى قطاعات االتصاالت واالعالم والتكنولوجيا واعمال الكابالت. وقد نشأت الشر سيم األصول بي 
( انفستمنتس  تى  ام  تى  او  كة  فيون  OTMTIشر كة  وشر  ))  (VEON    فيمبلكوم باسم   

ً
سابقا المعروفة 

(Vimpelcom  ي
ى
كة أوراسكوم لالستثمارات القابضة إرث مشغل االتصاالت األكثر نجاحا ف ( وتمتلك شر

كة مؤخرا اتجاها جديدا لت  نوي    ع محفظتها لتتحول المنطقة. ومع تشبع قطاع االتصاالت، اعتمدت الشر
كة قابضة لالستثمار.   مجالي االتصاالت والتكنولوجيا لشر

ى
كة متخصصة ف  من شر

 تشكيل المستقبل، 
ى
ي تلعب دورا هاما ف

ي الصناعات الحيوية التى
ى
وتستثمر أوراسكوم لالستثمار القابضة ف

و  العقاري  والتطوير  الغذائية  والصناعات  المالية  والخدمات  الطاقة  ذلك   
ى
ف اللوجستية  بما  الخدمات 

ق األوسط.   أسواق كل من مرص وأفريقيا والشر
ى
كة حاليا بالبحث عن الفرص المتاحة ف  والنقل. وتقوم الشر

االقتصادية  التنمية   
ى
ف المساهمة  اجل  من  الناس  حياة  تغيث   ال   

ً
دوما نطمح  سوف  استثمرنا،  أينما 

 المستدامة 
 


