
 
 

 

  السادة /البورصة المصرية 

  تحية طيبة وبعد ....

باندا والمملوكة لمجموعة بايونيرز القابضة  -اراب ديري –نحيط سيادتكم علما بأن الشركة العربية لمنتجات األلبان 
 Friesland Campinaمخاطبة من شركة  ١٤/٦/٢٠١٩يوم الجمعة الموافق  ظهر% تقريبا تلقت ٧٠بنسبة 

International Holding B.V (FCI)  ,  إجراء الفحص والمتضمنة تعريف بها كشركة ، وطلبت تمكينها من
باندا فى اطار رغبتها لالستحواذ على كامل  -اراب ديرى –النافى للجهالة على الشركة العربية لمنتجات االلبان 

  أسهم الشركة .

 Friesland Campina International Holding B.V (FCI)شركة  "نحنوقد أفادت المخاطبة ما يلي 
% من اسهم شركة العربية لمنتجات االلبان ١٠٠على  ذة باحتمالية االستحوامفان الشركة مهتالخطاب وبموجب هذا 

حتى يتسنى لنا تحليل فرص ، فى تلك اجراءات  للبدءوسوف نكون سعداء بالحصول على فرصة  –اراب ديرى -
فقا لقواعد البورصة المصرية وبموجب ذلك تطلب الشركة من مجلس على العربية لمنتجات االلبان و ذاالستحوا

توفير جميع المعلومات الالزمة للشركة الجراء الفحص  –اراب ديرى  –ادارة شركة العربية لمنتجات االلبان 
  .النافى للجهالة

وهى شركة منتجات البان   Royal Friesland Campina Groupهى جزء من شركة  )   FCIشركة (
هولندا بمزارعين الضو من ع ١٢٠٠٠متعددة الجنسيات مقرها هولندا وجميع اسهمها مملوكة لجمعية من اكثر من 

دولة حول  ١٠٠والمانيا وبلجيكا كواحدة من اكبر شركات صناعة االلبان فى العالم وتباع منتجاتها  فى اكثر من 
بلغ اجمالى مبيعات  ٢٠١٨دولة وفى عام  ٢٨موظف فى  ٢٤٠٠٠يعمل لديها   FCIالعالم فى اوربا واسيا وافريقيا 

  .يراد الجبن الهولندى تحت اسم (فريكو) تمليار يورو واعمال الشركة فى مصر تتركز على اس ١١.٦الشركة 

  " مع الشكرنتطلع الى الخطوات القادمة فى عملية الشراء و

باندا بدعوة مجلس إداراتها لجلسة طارئة يوم السبت  - اراب ديري –لبان وبناء عليه قامت الشركة العربية لمنتجات األ
للنظر فى المخاطبة الواردة للشركة والمشار إليها بعاليه وبعد المناقشة ولكون الشركة مقيدة  ١٥/٦/٢٠١٩الموافق 

شأن فقد وافق المجلس على بالبورصة المصرية وفي إطار إلتزامها بالقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها في هذا ال
  بإجراء الفحص النافى للجهالة .  Friesland Campina International Holding B.V (FCI)تمكين شركة 

  هذا للعلم واإلحاطة .

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

                   ١٦/٦/٢٠١٩القاهرة في


