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السيدة األستاذة  /نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

المحترمة

البورصة المصرية
الموضوع:
خطاب العرض النهائي المقدم إلى المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ش.م.م (ويشار إليها
فيما يلي "بالشركة").
باإلشارة إلى الموضوع بعاليه ،نتقدم الي سيادتكم بهذا الخطاب لإلفصاح عن تلقينا خطاب كتابي من شركة مجموعة
أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية ش.م.م .والمالكة لعدد  ٢٠٥٣١٧٦٧سهم في رأس مال الشركة ومن الشركة
المصرية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م .والمالكة لعدد  ١١٦٣٦٧٨٩سهم في رأس مال الشركة ومن شركة
القاهرة للدواجن ش.م.م .والمالكة لعدد  ١٣٦٥٤٣١٢سهم في رأس مال الشركة (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين
"بالمساهمين الرئيسيين") وذلك إلخطارنا بتلقيهم خطاب العرض النهائي (ويشار إليه فيما يلي "بالعرض النهائي") من
شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات ش.م.م (ويشار إليها فيما يلي "بالمشتري المحتمل") لشراء أسهم الشركة علي أن
يتم تقديم عرض شراء إجباري من قبل المشتري المحتمل.
وقد أشار العرض النهائي الى أنه نظرا ً لتداعيات وباء فيروس كورونا ( )COVID19وتأثر أسواق المال واألوضاع
االقتصادية بصف ٍة عامة ،فإن المشتري المحتمل يتقدم بعرض سعر بواقع  8.54جنيه مصري للسهم الواحد .وسيقوم
المشتري المحتمل ،وفقا ً للعرض النهائي ،بتقديم ملف عرض الشراء اإلجباري للهيئة العامة للرقابة المالية في موعد
أقصاه يوم الثالثاء الموافق  14ابريل  2020شريطة قبول العرض النهائي من قبل المساهمين الرئيسيين.
وبناء عليه ،سوف يتم تقديم إفصاح آخر في موعد أقصاه الخميس الموافق  9ابريل  ٢٠٢٠لتحديد موقف المساهمين
الرئيسيين من العرض.
وعلى المتعاملين على أسهم الشركة مالحظة أنه لم يتم قبول العرض النهائي بعد من قبل المساهمين الرئيسيين .ويكون
أي تداول على أسهم الشركة حتى تقديم عرض الشراء اإلجباري من قبل المشتري المحتمل على مسئولية المتداولين
الخاصة دون أدنى مسئولية على الشركة أو المساهمين الرئيسيين.
وتفضلوا بقبول وافر التحية ...
مدير إدارة عالقات المساهمين
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