
 
 

 

  الســــيدة األستاذة / هبة الصيرفي

  اإلفصاحرئيس قطاع   

  البورصة المصرية  

  ،،، تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 

   ١/١٠/٢٠١٩والمنعقد بتاريخ 

  - :إستعرض مجلس اإلدارة توصيات لجنة اإلستثمار 

  % من رأسمالها.٩٠: بشأن زيادة نسب اإلستثمار في بعض الشركات التابعة المقيدة حتى نسبة  أوالً 

 ً : إعادة الهيكلة القطاعية لشركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية من خالل عملية تقسيم الشركة بالقيمة  ثانيا

سمتين ( إحداهما تختص بالقطاع العقاري الدفترية لشركة قاسمة (تختص بقطاع الخدمات المالية) وشركتين منق

  والمقاوالت واألخرى تختص بالقطاع الصناعي) 

  اآلتية:القرارات  وبعد المناقشات تم اتخاذ
  القرار األول

الموافقة باإلجماع على تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة مساهمة شركة بايونيرز 

% من رأسمال تلك الشركات التابعة لها والمقيدة ٩٠الية ومجموعتها المرتبطة حتى القابضة لالستثمارات الم

  بالبورصة مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالعروض بالبورصة المصرية على النحو التالي:

نسبة المساهمة الحالية للشركة   اسم الشركة المستهدفة بالعرض

  ومجموعاتها المرتبطة "تقريباً"

  نسبة المساهمة المستهدفة "تقريباً"

  % ٤٥.٤١  %٤٤.٥٩  الجيزة العامة للمقاوالت واإلستثمار العقاري 

  % ٥١.٨٤  %٣٨.١٦  المتحدة لالسكان والتعمير

  % ٥٥.٧٤  %٣٤.٢٦  الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري

  % ٩.٤٢  %٨٠.٥٨  القاهرة لالسكان والتعمير

  % ٢١.٨٥  %٦٨.١٥  لمصريةالكابالت الكهربائية ا



 
 

 

  وذلك كله بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات اإلدارية المختصة

 

  الثانيالقرار 

لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء  مالموافقة باإلجماع على ان يتم توفير أسهم المبادلة التي ستستخد

المشار اليها بالقرار األول من خالل األسهم المملوكة لمساهم رئيسي او أكثر، على ان يتم رد نفس هذا العدد من 

ساهمين من خالل زيادة رأس مال تخصص لهم بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على اساسها تنفيذ األسهم  للم

، وذلك لتجنب انتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض  بمراعاة القواعد واالحكام القانونية المقررةعرض الشراء 

   من يقبل من المساهمين الرئيسين.الشراء إتمام إجراءات اصدار أسهم الزيادة ، وتحميل هذا العبء ل

  الثالثالقرار 

جماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في تعيين المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة الموافقة باإل

 أن يتم اإلفصاح المالية وكذا أسهم الشركات المستهدفة بالعروض، وعلى تألسهم شركة بايونيرز القابضة لالستثمارا

القيم دراسات عن  تقاريرهماحسابات الشركة بإصدار  ىتكليف مراقبمع ، عن اسم المستشار المالي المستقل فور تعينه

  في ضوء ما تسفر عنه دراسات القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل. معامل المبادلةوتحديد العادلة 

  القرار الرابع

تقديم عروض الشراء  تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة للجمعية العامة للشركة للنظر في الموافقة على

بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة مساهمة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية ومجموعتها 

، وكذلك للنظر في الموافقة على توفير أسهم المبادلة %  من الشركات التابعة المستهدفة بالعروض ٩٠المرتبطة حتى 

لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء المشار اليها من خالل األسهم المملوكة لمساهمين  مالتي ستستخد

رئيسين ، على ان يتم رد نفس هذا العدد من األسهم للمساهمين الرئيسين من خالل زيادة راس مال تخصص لهم 

  القيمة العادلة التى سيتم على اساسها تنفيذ عرض الشراء ب بالكامل

  الخامسالقرار 
  

 :نهاموالتي عديدة ال اهامزايول فى ضوء توصيات لجنة االستثمار فيما يخص عملية الهيكلة القطاعية للشركة واهميتها

 من خالل إدارة متخصصة لكل شركة . توفير المزيد من المرونة  فى إدارة موارد كل قطاع - 

  زيادة فرص النمو لكل قطاع بالمشاركة فى استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.  - 

 الشركة. كل تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال - 



 
 

 

  على حدة. )قطاع( شركة كللزيادة فرص التمويل  - 

 توضيح األداء المالي للشركة - 

  المستثمرين.سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من  - 

  وضوح و كفاءة هيكل الملكية -

ونظراً لقوة ومتانة وتنوع إستثمارات شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية في قطاعات مختلفة ومتنوعة 

  وملكيتها لشركات مقيدة وغير مقيدة بالبورصة المصرية .

ز القابضة لالستثمارات المالية بالقيمة فقد وافق المجلس باألجماع على السير في إجراءات تقسيم شركة بايونير

الدفترية الى شركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين منقسمتين احدهما تختص بالقطاع العقارى 

والمقاوالت واالخرى تختص بالقطاع الصناعى مع إستمرار قيد الشركات الناتجة عن االنقسام بالبورصة المصرية ، 

عروض الشراء المشار إليها وزيادة رأس المال المتوقعة وذلك بمراعاة القواعد واإلجراءات  وذلك فور إتمام تنفيذ

  القانونية السارية ، وقد قام المجلس بتكليف كال من 

  المتحدون للمراجعة والضرائب واالستشارات والخدمات المالية   UHY Unitedالسادة / مكتب 

  انونى للبدء فورا فى اعداد الدراسات الالزمة .والسادة / مكتب بيكر ماكنزى المستشار الق

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

  

 


