إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
بيان صحفي

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي دولة أخرى يعد توزيع
هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

هذه البنود ال تمثل او تشكل جزءا من أي عرض للبيع أو طلب لعرض شراء ،و لن يتم بيع أي أوراق مالية مشار إليها هنا في أي دولة يكون مثل هذا العررض او الللرب او البيرع مفالفرا للنرايون فيهرا،
قبل التسجيل او اإلعفاء من شرط التسجيل أو التوافق مع قوايين األوراق المالية السارية في مثل هذه الدولة.
ان هذا البيان هو اعالن وفنا لمتللبات قواعد يشرة اللرح الفاصة بهيئة الشئون المالية البريلاييرة و لرين يشررة طررح .ينبلري علرت المسرتثمرين عرد الشرراء أو االتتتراي فري أي مرن االوراق الماليرة
النابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان ،اال اذا تا ن ذلك قائم علت أساس المعلومات الواردة في يشرة اللرح فنط ("يشرة اللرح") في شكلها النهرائي الرذي ستنشرره شررتة ايرديتا للترناعات اللذائيرة
ش . . .بعد الحتول علت موافنة الجهات الرقابية فيما يفص اللرح المشترك المنترح و المشار اليه في هذا البيان .وسوف تتاح يسخ من يشرة اللرح ،بعد يشرها ،بمنر الشرتة.

« إيديتا للصناعات الغذائية» تنشر السعر النهائي لطرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية
مع طرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن؛ وتعلن تغطية االكتتاب بمعدل  13.4مرة
تقريبًا في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات االستثمارية وذوي المالءة المالية
الناهرة في  27مارس 2015
أعلنت اليو شرتة «إيديتا للتناعات اللذائية» عن تفتيص طلبات االتتتاي وتحديد السرعر النهرائي لشرريحة اللررح الفرا لعردد  92.483.770سرهم ينردي
عادي من أسهم الشرتة ،لالتتتاي فيها من جايب المؤسسرات االسرتثمارية وذوي المرالءة الماليرة بالبورصرة المتررية وترذلك بورصرة لنردن لرموراق الماليرة مرن
خالل شهادات إيداع دولية ) (GDRتعادل ترل منهرا عردد  5أسرهم ،وذلرك برالتزامن مرع إجرراء طررح عرا بالبورصرة المتررية لعردد  16.320.665سرهم ينردي
عادي من أسهم الشرتة ،عل ًما بأن شهادات اإليداع الدولية لن تلرح لالتتتاي العا في متر.
وقالت شرتة «إيديتا» أن السعر النهائي لعملية اللرح بالبورصة المترية يبلغ  18.5جنيها للسهم ،و 12.28دوالر أمريكي لشرهادة اإليرداع الدوليرة وفنرا لسرعر
اعتبرارا مررن يررو الفمررين
صررف الجنيرره المتررري منابرل الرردوالر األمريكرري فري أخررر علرراء دوالري يعلنرره البنرك المرتررزي المتررري علرت موقعرره اإللكترويرري
ً
الموافق  26مارس .2015
ويبلررغ رأس المررال السرروقي لشرررتة «إيررديتا»  6.710مليررار جنيرره (ارروالي  891مليررون دوالر) بمنتضررت السررعر النهررائي لشررريحتي اللرررح الفررا
المترية وبورصة لندن واللرح العا بالبورصة المترية ("اللرح المشترك").
وقد تم تللية االتتتاي بمعدل  13.4مرة تنريبًا في شريحة اللرح الفا
مليار دوالر (اوالي  22.847مليار جنيه).

بالبورصررة

للمؤسسرات االسرتثمارية وذوي المرالءة الماليرة اير بللرت طلبرات االتتتراي 3.034

وسيتم غلق باي االتتتاي في شريحة اللرح العرا للجمهرور فري السروق المتررية يرو الثالثراء الموافرق  31مرارس  ،2015عل ًمرا برأن هرذه الشرريحة ترم طراهرا
بنفن السعر المعروض علت المؤسسات االستثمارية وأصحاي المرالءة الماليرة .ومرن المنررر أن يبردأ الترداول علرت أسرهم الشررتة بالسروق المتررية بعرد اسرتيفاء
متللبات التفتيص الواردة بنشرة اللرح العا وبما يتفق مع أاكرا وقواعرد النيرد بالبورصرة المتررية ،مرع مراعراة أال ينرل عردد المسراهمين عرن  300مسراهم
وأن تمثل األسهم ارة التداول  %5علت األقل من إجمالي أسهم الشرتة.
وتتوقع الشرتة وصول يسبة األسهم ارة التداول إلت  %30من إجمالي أسرهم الشررتة عنرد إتمرا اللررح المشرترك ،وذلرك فري االرة عرد تنفيرذ ترداوالت بلررض
دعم واستنرار سعر السهم بواسلة مدير اساي االستنرار ) ،(stabilization managerوتذلك عد رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في يهايرة مردة
اساي دعم واستنرار سعر السهم.
وفي تعلينه علت إعالن السعر النهائي لعملية اللرح أوضح المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتددب لشدركة «إيدديتا للصدناعات الغذائيدة»
أن معرردل تلليررة االتتترراي فرري شررريحة اللرررح الفررا يعكررن إقبررال المؤسسررات االسررتثمارية اإلقليميررة والدوليررة وتررذلك المسررتثمرين ذوي المررالءة الماليررة الررذين
يشارتويا الثنة في منومات النمو طويلة األجل التي تنفرد بها شرتة «إيديتا» .وقال برزي أن هذه المستجدات تعد يتا ًجا لجهود فريق العمل وسعيهم الردووي يحرو
التميز ،وأن الشرتة تتللع إلت تعظيم اتتها السوقية وطرح المنتجات االبتكارية الجديدة مع مواصلة تعظيم العائد االستثماري للمساهمين.
وتتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع ترل مرن شررتة «أفريكرا سرامبا بري فري» المملوترة بترورة غيرر مباشررة لترناديق االسرتثمار المردارة مرن جايرب شررتة
«أتتين» البريلايية المتفتتة في االستثمار المباشر باألسواق الناشئة ،وتذلك شرتة «اتسودير ليميتد» المملوترة لشررتة «شريبيتا» اليوياييرة المتفتترة فري
صناعة األغذية الففيفة .وسيحتل المساهمون عارضو البيع علت اوالي  267مليون دوالر ( 2.013مليار جنيه تنريبًا) من الحتيلة اإلجماليرة لعمليرة اللررح
المشترك ،وذلك عند تللية االتتتاي بالكامل في شريحة اللرح العا بالسوق المترية وعلت اعتبار عد رجوع أية أسهم للمساهمين البائعين في عمليرة اللررح
بنهاية مدة اساي دعم واستنرار سعر السهم.
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وتجدر اإلشارة إلت أن شرتة «برتو ليميتد» (الكيان المالك لحترة عائلرة بررزي وأتبرر مسراهم فري شررتة «إيرديتا») لرن تنرو ببيرع أي مرن األسرهم المملوترة لهرا
ضمن عملية اللرح المرتنب .تما أن شرتة «إيديتا» لن تحتل علت أية عائدات يندية من اتيلة اللرح المشترك.
اعتبرارا مرن  2أبريرل  ،2015وذلرك بعرد تلبيرة أيرة
ومن المنرر أن يبدأ التداول علت أسهم الشرتة بالبورصرة المتررية وشرهادات اإليرداع الدوليرة ببورصرة لنردن
ً
متللبات متبنية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المترية ،وتذلك هيئة الشئون المالية البريلايية وبورصة لندن لموراق المالية.
وقد تأسست شرتة «إيديتا للتناعات اللذائية» عا  1996من جايب عائلة برزي ،ويجحت الشرتة في ااتالل مكايرة رائردة بالسروق المترري ،وتحديردًا بنلراع
1
التناعات اللذائية المعبأة آليًا الذي يبلغ اجمه  15.5مليرار جنيره  .وتتفترص شررتة «إيرديتا» فري إيتراو وتترنيع وتسرويق وتوزيرع المفبروزات ،بمرا فري ذلرك
الكيرك والكرواسررون والرقررائق المفبروزة (المتررنعة مررن الرردقيق) وبسركويت الررويفر ،وتررذلك الحلويرات الجافررة واللرروفي والجيلرري والكراميرل ،اير تضررم محفظررة
الشرتة عددًا من العالمات المحلية الرائجة مثل «مولتو» و«ترودو» و«بيرك رولرز» و«بيرك سرتيكن» و«فريسركا» و«ميمريكن» ،تمرا تمتلرك عرددًا مرن العالمرات
2
الدولية ومنها »توينكيز« و»هوهوز« و»تايجر تيل« في بلدان معينة .
وتحظت شرتة «إيديتا» بأتبر اتة سوقية في شرائح منتجات الكيك والكرواسون المعبأ آليرا ،وتحترل المرترز الثرايي فري سروق الرقرائق والمنرمشرات المفبروزة.
وخالل عا  ،2014بللت إيررادات شررتة «إيرديتا»  1.918مليرار جنيره ،ويرت عرن ذلرك  463.1مليرون جنيره فري صرورة أربراح تشرليلية قبرل خترم الضررائب
4
3
والفوائد واإلهالك واالستهالك (هامش  ،)%24.1مع وصول صافي الربح إلت  265.9مليون جنيه .
وتشررترك المجموعررة الماليررة هيرررمين للتررروي وتلليررة االتتترراي ومؤسسررة جولرردمان سرراتن ايترياشررويال فرري النيررا برردور المنسررق الرردولي ومسررئول التلليررة فرري
شريحة اللرح الفا للمؤسسات االستثمارية وذوي المالءة المالية.
—يهاية البيان—

شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
تأسست شرتة «إيديتا للتناعات اللذائية» عا  1996وهي شرتة رائدة في قلاع التناعات اللذائية المعبأة آليًرا بالسروق المترري .تتفترص شررتة «إيرديتا»
في إيتاو وتتنيع وتسويق وتوزيع المفبوزات ،بما في ذلك الكيرك والكرواسرون والرقرائق المفبروزة (المترنعة مرن الردقيق) وبسركويت الرويفر وترذلك الحلويرات
الجافة واللوفي والجيلي والكراميل ،اي تضرم محفظرة الشررتة عرددًا مرن العالمرات التجاريرة المحليرة الرائجرة مثرل «مولترو» و«ترودو» و«بيرك رولرز» و«بيرك
سررتيكن» و«فريسرركا» و«ميمرريكن» ،تمررا تمتلررك الشرررتة عررددا مررن العالمررات التجاريررة الدوليررة ومنهررا «ترروينكيز» و«هوهرروز» و«تررايجر تيررل» فرري متررر وليبيررا
واألردن وفلسلين .وتحظت شرتة «إيديتا» بأتبر اتة سوقية في شررائح منتجرات الكيرك والكرواسرون ،وتحترل المرترز الثرايي فري سروق الرقرائق والمنرمشرات
المفبوزة مع تعظيم اتتها في شرائح بسكويت الويفر والحلويات .وخالل عا  ،2014توزعت مبيعات الشررتة بواقرع  %94تنريبًرا للسروق المحلري مرع توجيره
قرابة  %6المتبنية ألسواق التتدير في أتثر من  14دولة وعلت األخص الدول العربية المجاورة.

لالستعال والتواصل:
األستاذة  /دينا السنباطي
نائب الرئيس (رئيس قطاع عالقات المستثمرين وشئون الشركات)
تليفونdina.sonbaty@edita.com.eg | +202 3851 6464 :

اخلار ها
المعلومات الواردة في هذا البيان تهدف إلت إعلاء خلفية فنط وال تزعم بأن تكون تاملة أو شاملة .يجب عد االعتماد علت المعلومرات الرواردة فري هرذا البيران أو
علت مدى اتتمالها او دقتها او يزاهتها من قبل أي شفص ألي غرض تان .ان المعلومات الواردة في هذا البيان قابلة للتليير .ومرع ذلرك ،فران الشررتة ال تتعهرد
بتوفير متلنت هذا البيان بأي معلومات إضافية ،أو تحدي هذا اإلعالن أو تتحيح أي أخلاء .هذا البيان لم يتم الموافنة عليه من قبل أي هيئة رقابية مفتتة.
AC Nielsen retail audit 1
 2تمتلك شرتة «إيديتا» هذه العالمات في متر وليبيا واألردن وفلسلين.
EBITDA 3
 4تم إعداد النتائ باستفدا المعايير الدولية إلعداد التنارير المالية IFRS
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هذا البيان ال يشكل أو يمثل جزءا من أي عرض أو دعروة للبيرع أو لدصردار ،أو أي طلرب للعررض لشرراء أو االتتتراي فري أي أسرهم أو أي أوراق ماليرة أخررى،
ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء منه) أو تون ايه تم توزيعه ،أساسا او يتم االعتماد عليه فيما يفص اى عند لهذا اللرض .قد يكون توزيع هرذا اإلعرالن وغيرره
من المعلومات المتعلنة بنيد األسهم في البورصة ال مترية و في بورصة لندن و اللرح المشترك ،محظورا بموجب النايون في بعض الدول ،و علت األشرفا
الذين يدخل هذا البيان فت اوزتهم أو أي مستند او اى من المعلومات االخرى المشار إليها فت هذا البيان ،ان يللع علت مثل هذه النيرود و االلترزا بهرا .قرد يمثرل
عد االلتزا لهذه النيود إخالال لنوايين األوراق المالية في مثل هذه الدولة.
هذا البيان لم يتم التحنق منه بشكل مستنل و لم يتم تنديم اى اقرار أو تعهد صرااة أو ضمنا ،من أو ييابة عن الشررتة والمسراهمين البرائعين و  /أو أي مرن شررتة
المجموعة المالية هيرمين لتروي وتللية االتتتاي ،جو لدمان ساتن الدولية أو أي من تعهدات الشررتات اال أو الشررتات التابعرة لهمرا ،أو تعهردات الشررتات
التابعررة ألي مررن تعهرردات الشرررتات اال  ،أو اى مررن اعضرراء مجلررن االدارة او المررديرين ،او المررويفين او الرروتالء او الشرررتات التابعررة او المستشررارين مررن قبررل
االطررراف المعنيررة ،فيمررا يف تررها ،وينبلرري عررد االعتمرراد علررت دقررة أو تمررا أو يزاهررة المعلومررات أو ااراء الررواردة فرري هررذا البيرران .و لررن يتحمررل اى مررن هررؤالء
االشفا أي مسؤولية أو التزا عن هذه المعلومرات أو ااراء أو عرن أي اخلراء أو سرهو .تافرة المعلومرات المندمرة أو الرواردة فري هرذا البيران خاضرعة للتأتيرد،
والتتحيح ،واالستكمال والتلير دون اخلار.
ال يمثل هذا البيان عرضا ألوراق مالية فري الواليرات المتحردة األمريكيرة ،أو دعروة لشرراء أوراق ماليرة فري الواليرات المتحردة االمريكيرة .األوراق الماليرة المشرار
اليها في هذا البيان ليست مسجلة ولرن يرتم تسرجيلها وفنرا لنرايون األوراق الماليرة األمريكري لعرا  1933وتعديالتره ("قرايون األوراق الماليرة") ،أو بموجرب قرايون
األوراق المالية الفا بأية والية او مكان في الواليات المتحردة االمريكيرة ،وال يجروز عرضرها أو بيعهرا أو إعرادة بيعهرا أو ينلهرا أو تسرليمها بلرينرة مباشررة أو
غير مباشررة داخرل الواليرات ال متحردة االمريكيرة ،إال وفنرا لدعفراء الملبرق مرن متللبرات التسرجيل ،أو فري معاملرة ال تفضرع لمتللبرات التسرجيل الفاصرة بنرايون
األوراق المالية و وفنا ألية قوايين لموراق المالية المعمول بها في أي والية او مكان فت الواليات المتحدة االمريكية .لم ينرم متردر األوراق الماليرة بتسرجيل وال
يعتز تسجيل أي جزء من اللرح المشترك في الواليات المتحدة االمريكية ،وال يعتز إجراء طرح عا لموراق المالية في الواليات المتحدة االمريكية.
تعمل شرتة المجموعة الماليرة هيررمين لترروي وتلليرة االتتتراي وجولردمان سراتن الدوليرة ،بشركل اترري للشررتة ولرين ألارد غيرهرا فيمرا يتعلرق براللرح
المشترك ولن يعتبرا أي شفص آخر (سواء تان متلنت لهذا البيان أ ال) موتال لهما فيمرا يتعلرق براللرح المشرترك وليسرا مسرؤوالن تجراه أي شرفص آخرر سروى
الشرررتة ،لترروفير الحمايررة الممنواررة لموتلهمررا او لتنررديم االستشررارة فيمررا يتعلررق برراللرح المنترررح .ان جولرردمان سرراتن الدوليررة متررراة مررن قبررل "هيئررة اللرروائح
االاترازية" التي تفضع لرقابة هيئة الشئون المالية و "هيئة اللوائح االاترازية" في المملكة المتحدة.
في أي من الدول األعضاء في المنلنة االقتتادية األوروبية التت يتم تلبيق التوجيه  EC / 71/2003فيهرا (مرع أي مرن تردابير تنفيرذ المعمرول بهرا فري أي دولرة
من الدول األعضاء" ،توجيه النشرة") فيمرا عردا المملكرة المتحردة ،يكرون هرذا البيران موجهرا فنرط الرت المسرتثمرين المرؤهلين فري الدولرة العضرو فري اطرار المعنرت
الوارد بتوجيه النشرة ("المستثمرين المؤهلين") .باإلضافة الت ذلك فايه سريتم توزيرع هرذا البيران فري المملكرة المتحردة علرت االشرفا التاليرة فنرط (أ) األشرفا
الذين لديهم خبرة ااترافية في األمور المتعلنة باالستثمارات التي تدخل في يلاق المرادة  )5( 19مرن قرايون الفردمات و االسرواق الماليرة ( 2000ترروي مرالي)
امرر  2005و تعديالترره ("االمررر")( ،ي) الكيايررات ذات المررالءة الماليررة العاليررة الترري ترردخل فرري يلرراق المررادة ( )2( 49أ) إلررت (د) مررن األمررر ،أو (و) األشررفا
ااخرين الذين يسمح ارسال هذا البيان لهم بشكل قايويي (و يشار الت تل هرؤالء األشرفا معرا "األشرفا المعنيرة") .أي اسرتثمار او يشراط اسرتثماري متعلرق
بهرذا البيران متراح فنرط لمشرفا الم عنيررة فري المملكرة المتحردة وللمسرتثمرين المررؤهلين فري أي دولرة عضرو فري المنلنررة االقتترادية األوروبيرة فيمرا عردا المملكررة
المتحدة ،وسيتم االشتراك فيه فنط من قبل هؤالء األشفا  .ينبلي علت تل شفص لين من االشفا المعنيرين عرد التتررف بنراء علرت هرذا البيران او أي مرن
محتوياته او االعتماد علي أي منها.
ال يجوز اخذ او ينل او توزيع هذا البيان او المنشور الذي ورد فيه او أي يسفة منها بشكل مباشر أو غير مباشر ،إلت أستراليا ،تندا ،اليابان او جنروي أفرينيرا أو
إلت أي شفص في أي من تلك الدول أو أي دول أخرى ،يشكل مثل هذا العمل ايتهاتا للنوايين المعنية فيها.
ال يشكل هذا البيان توصية فيما يفص اللرح المشترك .سعر وقيمة األوراق المالية او أي عائد منها قابل لاليففاض تما هو قابل لالرتفراع .و ان األداء السرابق
لين دليال علت األداء المستنبلي .ال يمكن االعتماد علت المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من المستندات المتعلنة باللرح المشترك تاسترشراد علرت األداء
في المستنبل.
قبل شراء أي أسهم و  /أو شهادات ايداع دولية ،يجب علت األشفا
سيتم النص عليها في يشرة اللرح ،عند يشرها.

المللعين علت هذا البيان التأتد من أيهم علرت درايرة تاملرة و وموافنرة علرت المفراطر التري

ف يما يتعلق باللرح المشترك ،قد تنو شرتة المجموعرة الماليرة هيررمين لترروي وتلليرة االتتتراي او جولردمان سراتن الدوليرة أو أي مرن الشررتات التابعرة لكرل
منهما ،بوصفهم مستثمرين لحسابهم او اساباتهم الفاصة ،باالتتتاي أو شراء أسهم و  /أو شهادات ايداع دولية .و قد ينومروا ،بترفتهم هرذه  ،باالاتفراي او شرراء
او بيع او العرض للبيع أو التعامل لحساباتهم الفاصة علت هذه األسهم و  /أو شهادات االيداع الدوليرة وغيرهرا مرن األوراق الماليرة للشررتة أو االسرتثمارات ذات
التلة فيما يتتل باللرح المشترك أو غيره .وبناء عليه ،فران االشرارة فري يشررة اللررح ،بعرد يشررها ،إلرت األسرهم و  /أو شرهادات االيرداع الدوليرة المتردرة او
الملرواة او المكتتب فيها او التي تم شراوها او وضعها أو التعامل عليها علت خالف ذلك ،ينبلي قراءتها علت أيها تشمل أي اصدار أو عررض ،أو اتتتراي او
شراء او وضع او تعامل من قبل  ،شرتة المجموعة المالية هيرمين لتروي وتللية االتتتاي او جولدمان ساتن الدولية أو أي من الشرتات التابعرة لكرل منهمرا
تمستثمر لحسابه أو اسراباته الفاصرة .ال تعترز شررتة المجموعرة الماليرة هيررمين لترروي وتلليرة االتتتراي او جولردمان سراتن الدوليرة أو أي مرن الشررتات
التابعة لكل منهما علت الكشف عن مدى هذا االستثمار أو المعامالت ،اال وفنا ألي التزامات قايويية أو تنظيمية للنيا بذلك.
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غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان ،وجنوب أفريقيا ،أو أي دولة أخرى يعد توزيع
هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

شرتة المجموعة المالية هيرمين لتروي وتللية االتتتاي ،او جولدمان ساتن الدولية أو أي من تعهدات الشرتات التابعة لهما ،او الشرتات التابعرة أو اى مرن
اعضاء مجلن االدارة او المديرين ،او المويفين او المستشارين او الوتالء من قبل االطرراف المعنيرة او اى شرفص اخرر ،لرن ينبلروا أي مسرؤولية أو الترزا مرن
أي يوع ،او يندموا أى اقرار او تعهرد ،صررااة أو ضرمنا ،عرن محتويرات هرذا البيران ،بمرا فري ذلرك صرحة او دقرة او تمرا او التحنرق مرن أو يزاهرة المعلومرات أو
ااراء الواردة في هذا البيان (أو ما إذا تان قد ترم ارذف أيرة معلومرات مرن هرذا البيران) أو أي معلومرات أخررى تتعلرق بالمسراهمين البرائعين ،والشررتة ،واى مرن
الشرتات التابعة او المرتبلة ألى منهما  ،تتابرة أو شرفاهه أو فري صرورة مرئيرة أو إلكتروييرة ،و مهمرا تايرت طرينرة ينلهرا أو إتااتهرا ،أو عرن أي خسرارة تيفمرا
تايت ياشئة عن أي استفدا هذا البيان أو محتوياته أو قد تنشأ فيما يتعلق بذلك.
فيما يتعلق باللرح المشترك ،قد ينو مدير اساي االستنرار ،أو أي من وتالئه ،بإجراء تعامالت علت السهم فري البورصرة المتررية ،بهردف دعرم سرعر السروق
لمسهم واستنراره في مستوى أعلت من الذى قد يسود في السوق المفتوح ،عل ًما بأن مدير اساي االستنرار ،أو أي من وتالئه ،لن يكون ملزما بالنيرا بمثرل هرذه
المعامالت .ويجوز النيا بمثل هذه المعامالت ابتدا ًء من ،أو بعد ،تاريخ بدء التداول علت األسهم في البورصة المترية ،ويجوز إينافهرا ،إذا بردأت ،فري أي وقرت
دون اخلار مسبق ،علت أن تتوقف إلزا ًما في موعد ال يتجاوز  30يوما بعد تاريخ بدء التداول علت األسهم في البورصة المتررية ("فتررة دعرم واسرتنرار سرعر
السهم") .وسرينو المسراهمون عارضرو البيرع بردفع مرا يعرادل  %10مرن الحتريلة اإلجماليرة لبيرع األسرهم بسرعر اللررح ("اسراي دعرم واسرتنرار سرعر السرهم")
ووضع هذه المبالغ قيد تترف مدير اساي االستنرار في اليو السابق لتاريخ بدء التداول علت أسهم الشرتة .وفري االرة ايففراض سرعر السرهم إلرت مسرتوى أقرل
من سعر اللرح ،سينو مدير اساي االسرتنرار بإدخرال أوامرر شرراء بسرعر اللررح ،علرت أن تبنرت هرذه األوامرر مفتوارة اترت يهايرة فتررة دعرم واسرتنرار سرعر
السهم .وفي يهاية الفترة سيتم منابلة أوامر البيع المفتواة التري قرا بهرا مردير اسراي االسرتنرار برأوامر بيرع مفتوارة لتنفيرذها فري البورصرة المتررية .وفري االرة
تجاوز قيمة أوامر الشراء التي قا بها مدير اساي االستنرار لنيمة الحسراي سريتم تنفيرذ تلرك األوامرر بالتناسرب مرع اجرم الحسراي علرت أن توضرع جميرع األسرهم
التي يتم شرائها في اساي دعم واستنرار سعر السهم .وسينو مدير اساي االستنرار في يهاية فترة دعرم واسرتنرار سرعر السرهم بررد أيرة مبرالغ متبنيرة بالحسراي
للمساهمين عارضي البيع .تما سينو مدير اساي االستنرار باإلفتاح عن جميع المعامالت التي تم إجرائها للبورصة المتررية فري يهايرة فتررة دعرم واسرتنرار
سعر السهم.

التتريحات التللعية:
يحتوى هذا البيان علت تتريحات تللعية .التتريح التللعت هو أي تتريح ال يتتل بوقائع او ااداث تاريفية ،و يمكن التعرف عليه عن طريق اسرتفدا مثرل
العبارات و الكلمات االتية "وفنا للتنديرات"" ،تهدف"" ،مرتنب"" ،تندر"" ،تتحمل"" ،تعتند"" ،قد"" ،التنديرات"" ،تفترض"" ،توقعات"" ،تعتز "" ،ترى"،
"تفلط"" ،ممكن"" ،متوقع"" ،مشرو عات"" ،ينبلي"" ،علت علم"" ،سوف" ،او في ترل االرة ،مرا ينفيهرا او تعبيررات اخررى مماثلرة التري تهردف الرت التعررف
علت التتريح باعتباره تللعت .هذا ينلبق ،علت وجه الفتو  ،إلت التتريحات التي تتضمن معلومات عن النتائ الماليرة المسرتنبلية او الفلرط أو التوقعرات
بشأن األعمال التجاريرة واإلدارة ،والنمرو أو الربحيرة والظرروف االقتترادية والتنظيميرة العامرة فري المسرتنبل وغيرهرا مرن المسرائل التري ترؤثر علرت شررتة ايرديتا
للتناعات اللذائية ش"( . . .الشرتة").
التتريحات التللعية تعكن وجهات النظر الحالية إلدارة الشرتة ("االدارة") علت ااداث مستنبلية ،والتي تنو علرت افتراضرات اإلدارة وتنلروي علرت مفراطر
معروفة وغير معروفة ،ومجهولة وغيرها من العوامل التري قرد ترؤثر علرت ان تكرون يترائ الشررتة الفعليرة او أداءهرا أو إيجازاتهرا مفتلفرا اختالفرا ماديرا عرن أي
يتائ في المستنبل ،او عن أداء الشرتة أو ايجازاتها الواردة في هذه التتريحات التللعية صرااة أو ضرمنا .قرد يتسربب تحنرق أو عرد تحنرق هرذا االفترراض فري
اختالف الحالة المالية الفعلية للشرتة او يتائ عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التتريحات التللعية ،أو عد توافق التوقعات سواء تايت صريحة او ضمنية.
تفضع أعمال الشرتة لعدد من المفاطر والشركوك التري قرد تتسربب فري اخرتالف التترريح التللعرت او التنردير أو التنبرؤ اختالفرا ماديرا عرن التترريحات التللعيرة
الواردة في هذا البيان سواء صرااة او ضمنا .المعلومات وااراء والتتريحات التللعية الواردة في هذا البيان تعبر فنط عن وقرت صردور هرذا البيران وتفضرع
للتليير دون إخلار .و ال تتعهد الشرتة بأي التزا فيما يفص مراجعة او تحدي او تأتيد أو االعالن عن أي تعديالت علت أي من التتريحات التللعية لرتعكن
األاداث التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان.
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