Conversion of Currency of Shares – FAQ

There is a difference made between the currency of
trading on the stock on EGX and book value of the
share in the financial statements prepared by the
company.
Egypt Kuwait Holding Company has taken this decision
in order to incentivize trading on the company's shares
on the Egyptian Stock Exchange and grow its
shareholder base
The share of Egypt Kuwait Holding is currently traded
on the Egyptian Stock Exchange in US dollars, and this
procedure will allow shareholders who wish to change
the trading currency of their shares from US dollar to the
Egyptian pound to do so.
The book value of the shares will not be modified.
Only the shareholders who wish to convert the
currency of trading of their shares to EGP will be
granted the ability to modify the currency of trading
All shares, whether traded in US dollars or Egyptian
pounds, will have the same voting rights.
Changing his trading currency will not result in a change
in the book value of the shares in the standalone or
consolidated financial statements of the company
For the shareholders who have converted their trading
currency from the dollar to the Egyptian pound, their
cash dividends will be disbursed in US dollars as per the
decision taken by the General Assembly in this regard.
Changing the trading currency is a voluntary and an
option only for those shareholder whose shares are
listed on the Egyptian Stock Exchange and does not
apply to the shares listed on the Kuwait Stock
Exchange.
Since the decision to change is optional, there is no
minimum or maximum number of shares to be
converted into the trading currency - and the
shareholder has the right to transfer part of the shares
owned by him so that he keeps part of the shares in US
dollars and the other part in Egyptian pounds.
The conversion window for those who wish to
modify the trading currency of their shares starts
from Tuesday, June 15, 2021, until the end of
trading on Tuesday, September 14, 2021.
Dealing in the Egyptian pound will be limited to shares
whose shareholders have expressed their desire to
convert their trading currency from the US dollar to the
Egyptian pound.
A shareholder who wishes to modify the currency of
trading in his own shares must submit a request to
amend the currency of trading on his own shares by
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يجب التفرقة ما بين عمله التداول بالبورصة وعمله القيد بدفاتر
.الشركة والتي يعد على أساسها القوائم المالية

•

قامت الشركة القابضة الكويتية بإتخاذ هذا اإلجراء في إطار
حرصها على تنشيط حركة التداول والسيولة على سهم الشركة
.بالبورصة المصرية وزيادة قاعدة المساهمين

•

سهم الشركة القابضه المصرية الكويتية المتداول فى البورصه
المصرية يتم تداوله بالدوالر االمريكى وهذا االجراء يسمح
لمن يرغب من المساهمين في تعديل عملة التداول على اسهمه
.من الدوالر االمريكى الى الجنية المصرى

•

لن يتم تعديل عملة القيد الخاصة بأسهم الشركة القابضه
 سيتم فقط منح امكانية تعديل عملة التداول.المصرية الكويتية
.علي االسهم للمساهمين الراغبين في ذلك

•

كافة االسهم سواء متداولة بالدوالر االمريكى أو الجنية
.المصرى لها نفس حقوق التصويت
لن يترتب على تغيير عمله التداول تغيير عمله القيد بالقوائم
.المالية المستقلة أو المجمعة للشركة

•

بالنسبة للسادة المساهمين الذين قامو بتحويل عمله التداول
 فإنه سوف يتم صرف،من الدوالر الى الجنية المصري
توزيعات االرباح النقدية الخاصه بهم بعمله الدوالر االمريكى
.وفقا ً لقرار الجمعية العامة بخصوص هذا الشأن
تغيير عمله التداول هو قرار اختيارى للمساهم المدرجه
اسهمه فى البورصه المصرية وال ينطبق على االسهم المدرجة
.ببورصة الكويت

•

نظرا الي أن قرار التغيير اختيارى فال يوجد حد أدني أو اقصى
لعدد األسهم المراد تحويل عملة التداول الخاص بها – كما
يحق للمساهم تحويل جزء من األسهم المملوكة له بحيث يحتفظ
بجزء من االسهم بالدوالر االمريكي والجزء االخر بالجنية
.المصري
يبدء تلقى الطلبات لمن يرغب في تعديل عملة التداول الخاصة
 حتى يوم2021  يونيو15 باسهمه من يوم الثالثاء الموافق
.2021  سبتمبر14 الثالثاء الموافق

•

سوف يقتصر التعامل بالجنية المصرى على االسهم التي أبدى
المساهمين رغبتهم في تحويل عملة التداول الخاصة بها من
.الدوالر االمريكي الي الجنية المصري

•

على من يرغب من المساهمين في تعديل عملة التعامل على
االسهم الخاصة به ان يقوم بتقديم طلب تعديل عمله التداول

•

•

•

•

submitting a request to his custodian for the custodian
to submit it on his behalf to Misr Central Clearing,
Depository and Registry Company.
Signed share conversion request forms should to be
submitted during the conversion window from
Tuesday, June 15, 2021, until Tuesday, September
14, 2021 by the shareholder to the custodian, so
that the custodian can then send the transfer
requests sign to Misr Clearing, Depository and
Central Registry Company on the closing date of
receiving transfer requests (September 14, 2021).
Shareholders wishing to trade on the company's
shares in Egyptian pounds instead of US dollars
should send their requests for conversion the
currency of trading on their shares to their
custodians only. The shareholders must sign the
standard currency conversion request form and
deliver it to their custodian who will in turn submit it
to Misr Clearing and central depository Company
according to the form. The standard request form
includes: the name of the shareholder - the code the custodian - the number of shares to be
converted into the Egyptian pound, and
acknowledgment by the shareholder that with
respect to the shares whose currency of trading will
be converted from EGP to USD, it will not be
possible to convert them or trade them in USD in
the future.
Shareholders will not be able to submit requests to
convert the trading currency of their shares from the
US dollar to the Egyptian pound after the end of the
conversion window after the end of the working day
on Tuesday, September 14, 2021.
The conversion process does not entail any additional
legal obligations on the shareholders who have modified
the trading currency of their shares.
Shares for which requests for converting their
trading currency into the Egyptian pound have been
submitted, will not be allowed to deal with them in
US dollars after closing the conversion door - after
the end of the working day on Tuesday, September
14, 2021.
The company's shares will continue to be traded in US
dollars for the shareholders who did not apply for
conversion

علي االسهم الخاصة به من خالل تقديم طلب الي امين الحفظ
الخاص به ليقوم امين الحفظ بتقديمه بالنيابة عن المساهم الي
.شركة مصر للمقاصه وااليداع والقيد المركزى
2021  يونيو15 يتم تقديم الطلبات من يوم الثالثاء الموافق
 بحيث يقوم امين2021  سبتمبر14 حتى يوم الثالثاء الموافق
الحفظ بارسال طلبات التحويل الموقعة من المساهمين الي
شركة مصر للمقاصه وااليداع و القيد المركزى في تاريخ غلق
.)2021  سبتمبر14( باب تلقي طلبات التحويل
على المساهمين الراغبين في التعامل على أسهم الشركة بالجنيه
المصري بدالً من الدوالر األمريكي مراعاة تسجيل طلبات
تحويل عملة التعامل من خالل أمين الحفظ للمساهمين فقط
علي أن يقوم المساهمون بتوقيع إقرار لدى أمين...... ال غير
الحفظ لتقديمه لشركة مصر المقاصة وفقا ً للنموذج المودع
لديهم موضحا به اسم المساهم – الكود – أمين الحفظ – عدد
 ويقر المساهم،األسهم المراد تحويلها إلى الجنيه المصري
بالعلم بأن الكمية التي سيتم تحويل عملة التعامل عليها بالجنيه
لن يمكن تحويلها للتعامل عليها بالدوالر األمريكي مرة اخري
. وذلك بعد انتهاء مدة تلقى طلبات التحويل

•

لن يستطيع المساهمين تقديم طلبات تحويل عملة التداول على
اسهمهم من الدوالر األمريكي الى الجنية المصري بعد انتهاء
مدة تلقي طلبات التحويل من الدوالر األمريكي الى الجنية
.2021  سبتمبر14 المصري – بعد انتهاء يوم عمل الثالثاء
ال يترتب على عمليه التغيير اي التزامات قانونية اضافية على
.المساهمين الذين قاموا بتعديل عملة التداول الخاصة بأسهمهم

•

االسهم التى تم تقديم طلبات تحويل عمله التداول الخاصة
بها الى الجنية المصرى فلن يسمح لهم التعامل عليها
 بعد أنتهاء يوم- بالدوالر االمريكى بعد غلق باب التحويل
.2021  سبتمبر14 عمل الثالثاء

•

•

• سيتم استمرار التعامل على سهم الشركة بالدوالر
األمريكي للسادة المساهمين الذين لم يتقدموا بطلبات
.التحويل
During the conversion window which starts on June 15,
 حتى2021  يونيو15 خالل فترة تلقي طلبات التحويل من
2021 and ends on Tuesday, September 14, 2021, it will
 سيستمر التداول علي2021  سبتمبر14 يوم الثالثاء الموافق
be possible for the investor to continue trading on those
 وسيتم.تلك االسهم ولن يتم تجميدها خالل فترة تلقي الطلبات
shares and those shares will not be frozen during the
14 بدء تجميد التعامل علي هذه االسهم بداية من نهاية يوم
conversion window. The freezing of trading on these
shares will start from the end of September 14, 2021,
 الي حين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة2021 سبتمبر
until the decision of the listing committee at the Egyptian  وسوف يبدأ التداول علي هذه االسهم فور صدور.المصرية
Stock Exchange is issued. Trading on these shares will
قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية ولجنة عمليات السوق
start as soon as the decision of the Egyptian Stock
بالبورصة المصرية والتي سوف تتولي تحديد سعر فتح االسهم
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•

•

Exchange Listing Committee and the Market Operations
Committee in the Egyptian Stock Exchange are issued,
the market operations committee at the Egyptian stock
exchange will determine the opening price of the
transferred shares in Egyptian pounds, as has
previously taken place with Arafa Holding Group’s
currency share conversion. The Market Operations
Committee of the Egyptian Stock Exchange will
determine the opening price of the issue in Egyptian
pounds on the first trading session on the basis of the
value equivalent to the closing price of the dollar on the
day before the start of trading for shares in Egyptian
pounds, calculated on the basis of the official exchange
rate on the day prior to the start of trading.
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المحولة الي الجنية المصري كما تم في حالة تحويل اسهم
 حيث قامت لجنة عمليات. مجموعة عرفة القابضة من قبل
السوق بالبورصة المصرية بتحديد سعر الفتح لإلصدار بالجنية
المصري في أول جلسة تداول علي اساس القيمة المعادلة لسعر
اغالق اإلصدار الدوالرى في اليوم السابق لبدء التداول لألسهم
بالجنية المصري محتسبا على أساس سعر الصرف الرسمي
.في اليوم السابق لبدء التداول

