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 5142 أكتوبر 41

 انتهاكا   ُيشكل ذلك مثل عمل وأي قضائية، والية أي في جزئيا   أو كليا   سواء التوزيع أو للنشر ليس
 .القضائية الوالية هذه مثل في الصلة ذات للقوانين

 استثماري قرار أي اتخاذ للمستثمرين ينبغي وال مكافئة، وثيقة أي أو تعميما   وال إشهارا   ليس التالي اإلعالن
 عن صادرة ونشرات تعميمات في واردة معلومات على بناء   إال" النور مستشفيات مجموعة" بأسهم متعلق

 . المناسب الوقت في نشرها سيتم والتي ،"ميديكلينك" عن صادرة تعميمات و" النور"

 5142 أكتوبر 41

 لـ المقترح التكتل

 "النور مستشفيات مجموعة"

 (النور)

 و

 "المحدودة انترناشيونال ميديكلينيك"

 (ميديكلينك)

 بأنهما التوالي، على أكتوبر 6و 5 في" ميديكلينيك"و" النور" عن صدرت التي اإلعالنات إلى باإلضافة
" ميديكلينيك" إدارة ومجلس" النور" إدارة مجلس يسر   للشركتين، محتمل تكتل بشأن مباحثات تجريان

 (.التكتل)  ألعمالهما المقترح التكتل بنود على اتفاق إلى التوص   أنهماعن  اإلعالن المستقل،

 ةيسيئر  نقاط
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 في عميقة تشغيلية بخبرة وتتمتع الصحية، الرعاية مجال في رائدة خاصة دولية مجموعة تشكيل ●
 من المتحدة المملكة سوق في حضور إلى إضافة المتحدة، العربية اإلمارات ودولة وسويسرا أفريقيا جنوب
 ".الصحية للرعاية سباير مجموعة" في أقلية حصة امتالك خالل

 مزود أكبر ثالث ،(عةالموس   المجموعة" )ميديكلينيك" على االستحواذ خالل من" النور" ستكون ●
 في خاصة طبية شبكة وأضخم اإلمارات دولة في واألكبر أفريقيا، جنوب في الصحية للرعاية خاص

 دوالر مليارات[ 4] ة،الموسع   للمجموعة التقديرية 5105 إيرادات وتتجاوز. اإليرادات حيث من سويسرا،
  ،أفريقيا جنوب من %(10)، وسويسرا من %(46) بنسبة ،2014/2015للسنة المالية  أمريكي

 .  1المتحدة العربية اإلمارات دولة من %(51)و

 فيها ويعمل عيادة، 15و سرير، 01511 تضم مستشفى 31 عةالموس   المجموعة تشغ ل سوف ●
 .موظف ألف 15 نحو

 :التالي الشكل على" التكتل" تنفيذ يجري سوف

 

o والذي أفريقيا، بجنوب قلعالمت االتفاقية من بالجزء عمال  " ميديكلينيك" على" النور" تستحوذ 
 سهم كل مقابل جديد" النور" سهم[ 1.65511] على" ميديكلينيك" أسهم حملة سيحصل بموجبه

 ، و5105المتوقع أن دفع توزيعات "ميديكلينيك" المرحلية في ديسمبر  كما من ، 2ميديكلينيك"

o النور" أسهم لحملة يحق: " 

 و ،"النور" أسهم من سهم لكل استرليني جنيه 1.52 قدرها خاصة توزيعات —

                                                           
ديسمبر10ًًوعائداتً"النور"ًعلىًأساسًالسنةًالمنتهيةًبتاريخ5105ًًمارس10ًًعلىًعائداتً"ميديكلينيك"ًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًًبناءً 0

5104ًً

وراقًعلىًأساسًأسعارًتداولًأسهمً"النور"ًفيًسوقًلندنًلألوراقًالمالية،ًوأسهمً"ميديكلينيك"ًفيًسوقًجوهانسبورغًلألإقرارًالنسبةًتم 5ً

ًالتقريبيًالمتوّسطًإلىًباإلشارةًالحجمًحسبًالمرجحةًالتداولًأسعارًمتوسطًاحتسابًتم.5105ًأكتوبر0ًًالماليةًخاللًاأليامًالخمسةًالمنتهيةًفيً

ً.عشريةًخاناتًثالثًإلىًهتقريبوً،"كيوًكابيتال"و"ًفاكتسيت"ًعنًصدرًلماًوفقا ً(ًاإلسترلينيًبالجنيه)ًالمرجحةًلتداولاًأسعارًلمتوّسط

على  "ميديكلينك"أسهمً"النور"ًوتداولًحجمًلًمتوسطًالسعرًالمرجحهوًآخرًيومًمنًالفترةًالمستخدمةًفيًاحتساب5105ًًاألولًمنًأكتوبر1ًً
 التوالي

هذاًالبيانًلغرضًتقديمًتوقعاتًأوًتقديراتًربحيةًعنًأيًفترة،ًكماًالًيجوزًتفسيرهًعلىًأنًإيراداتًكلًسهمًأوًاإليراداتًًلمًيتمًإعداد4ً

قدًتتجاوزًأوًتتطابقًبالضرورةًمعًاإليراداتًالتاريخيةًالمعلنةًعنًكلًسهمًًاألعوامًالماليةًالمقبلةالرئيسيةًلكلًسهمًخاللًالعامًالماليًالحاليًأوً
 يراداتًالرئيسيةًعنًكلًسهم.أوًاإل

ً
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 جنيه[ 2.15]  بسعر ،إلغاءمن أجل  "النور"مجموعة   إلى أسهمهمفي إطار عطاء،  بيعفرصة ل —
[ سهم من أسهم 34166016لالنخفاض إذا ما تم طرح أكثر من ] خاضع) الواحد للسهم نقدا   استرليني

 (النور في العطاء

 تراجعي أن السعر لم بافتراض) في العطاء المطروح أسهمه يبيع الذي" النور" أسهم حامل يحصل ●
 يمثل ما وهو ،"النور" أسهم من سهم لكل نقدا   استرليني جنيه 00.61على( العطاء عرض دون ما إلى

 أكتوبر 0 في" النور" سهم عليه لذي أغلقا غير المضطرب السعر على تقريبا  % 16 قدرها عالوة
 ..استرليني جنيه 2.15 وقدره ،5105

 تبعا   عة،الموس   المجموعة من% 61-%24" ميديكلينيك" مساهمي امتالك إلى التكتل سيؤدي ●
على أسهم "النور" الجديدة  "Remgro، وقبل اكتتاب "العطاء في المشاركين الحاليين المساهمين لنسبة

 )المذكورة أدناه( لتمويل عرض العطاء جزئيا.

" النور" لمساهمي توزيعات الخاصة وعرض العطاءالمتعلقة بال النقدية الدفعات تمويل سيتم ●
 لها، بالكامل مملوكة فرعية شركة أو"  Remgro Limited"  قيام( 0) عبر جزئي بشكل الحاليين،
 استرليني جنيه[ 2.15] قدره ثابت بسعر ةجديدال" النور" ا  من أسهمسهم[ 35005124] على باالكتتاب

 جنيه مليون 411 إلى يصل مؤقت قرض( 5) و استرليني، جنيه مليون[ 611] لتوفير الواحد، للسهم
 .استرليني

  عقب مرور لحاملي أسهمها  مرضية  التكتل الناجمة عن اإليرادات كون تأن  "ميديكلينيك"تتوقع
 .صاعدا  فتتزايد وأن  عليه كاملةأول سنة 

 سيتم كما ،"انترناشيونال ميديكلينيك" لتصبح" النور" تسمية إعادة تتم سوف العملية، اكتمال ولدى ●
 سوق في ثانوي إدراج مع المالية، لألوراقالرئيسية  لندن سوق في الممتاز اإلدراج قائمة في تقييدها

 ، مع احتمال اإلدراج في سوق ناميبيا لألوراق المالية.المالية لألوراق جوهانسبورغ

 وسيكون. تنفيذيين غير مستقلين أعضاء غالبيته في الموس عة المجموعة إدارة مجلس يضم سوف ●
 الموس عة المجموعة إدارة مجلس في ، إيان تايلر، وسيموس كيتينج"،النور" إدارة مجلس منهناك عضوان 

"إيدوين هيرزوك" منصب رئيس مجلس  سيتولى أعضاء حاليين  في "ميديكلينيك". و والتي ستضم أيضا 
اإلدارة )حاليا رئيس مجلس إدارة ميديكلينيك"( وسيتولى إيان تايلور منصب المدير التنفيذي المستقل 
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 للمجموعة يالتنفيذ الرئيس منصب" مينتجيس داني")حاليا رئيس مجلس إدارة النور(،  وسيتولى 
 الموس عة، وكريج تنينجل منصب المدير المالي. 

الدكتور و وقد حصلت "ميديكلينيك" و "النور" على تعهدات قطعية من الشيخ محمد بن بطي آل حامد، 
قاسم العوم، المساهمين في "النور"، بالتصويت لصالح القرارات المطلوبة إلقرار وتنفيذ التكتل )بما في 

وهذه في "النور" مديرا  غير تنفيذي ويعمل الدكتور قاسم العوم  الخاصة وعرض العطاء(.ذلك التوزيعات 
كما حصلتا على  5105أكتوبر  01" القائمة حتى النور"من أسهم % 14.1التعهدات القطعية تغطي 

"، Remgroومن " ،"ميديكلينيك"، حاملي أسهم تعهدات قطعية من أعضاء مجلس إدارة "ميديكلينيك"
% من أسهم "ميديكلينيك"  ..45ذلك  ليغطيبالتصويت لصالح القرارات المطلوبة إلقرار وتنفيذ التكتل، 

. وتبقى هذه التعهدات القطعية ملزمة إذا ما تم تقديم عرض منافس 5105أكتوبر  01القائمة حتى تاريخ 
التكتل أو إلغائه تنفيذ  الحيةصسواء إلى "النور" أو "ميديكلينيك"، وتصبح غير ملزمة من تاريخ انقضاء 

 وفق الشروط المتفق عليه. 

 عن نعلن أن يسعدنا": "ميديكلينيك" لـ التنفيذي الرئيس مينتجيس، داني قال المقترح، التكتل على وتعليقا  
 نموا   يشهد الذي الصحية الرعاية قطاع في رائدة مجموعة لتشكيل ’النور‘و ’ميديكلينيك‘ بين تكتل

 الصحية الرعاية وخدمات ’النور‘ بها تتمتع التي السمعة أن في شك وال. اإلمارات دولة في متسارعا  
 سجل في وجلي واضح ونجاحها ،’ميديكلينيك‘ لـ المميزة الخدمات مع تماما   تتوافق توفرها، التي المتميزة
 اغتنام نحو لالنطالق فريدة منصة سيوفر األعمال هذه وتوحيد. مستداما   نموا   تعكس التي المالية بياناتها
 اإلمارات دولة في جذابة نمو آفاق على ينطوي الذي الصحية الرعاية سوق في عالتوس   فرص من العديد

، األمر الذي سيدعم التزامنا بتوفير االستثمارات التي عموما   األوسط الشرق ومنطقة المتحدة العربية
 المكانة تعزز أن كذلك الخطوة هذه شأن ومن ستوفر خدمات رعاية صحية عالمية المستوى في المنطقة.

 المالية والمزايا العائدات من المزيد تحقيق وبالتالي الجغرافي حضورها عوتوس   ’ميديكلينيك‘ لـ العالمية
 ". المالية لألوراق لندن سوق في اإلدراج عبر بالدوالر المقومة واألرباح

 من نوعا   الشركتان تجسد": النور مستشفيات لمجموعة التنفيذي الرئيس الفاتير، رونالد قال جانبه، من
 صحية رعاية بتوفير المشترك االلتزام حيث من أو الجغرافي التكامل حيث من سواء االستراتيجي، التوافق

 الواليات خارج العالم في المستشفيات ُمشغ لي أضخم أحد ’النور‘ وبوصف. المقاييس بكل استثنائية
 المتطورة، خدماتنا توفير نطاق وتوسيع أعمالنا نمو لتعزيز منصة فرستو   ةالجديد الخطوة فإن المتحدة،
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 مرورا   فيها نعمل التي المجتمعات من ءا  بد المصلحة أصحاب جميع على إيجابا   سينعكس الذي األمر
د أضخم الموحدة الشركة وستكون. بمساهمينا انتهاء   وليس والخبيرة الموهوبة العمل بكوادر  للرعاية مزو 

  سيتيح مما( اإليرادات حيث من) المتحدة العربية اإلمارات دولة في المتنامي القطاع هذا في الصحية
 فرصة أمامنا. الرئيسية الحضرية المراكز جميع في المتطورة الطبية الخدمات إلى الوصول للمرضى

 خدمات على المتنامي الطلب وتلبية وخدماتنا أعمالنا نطاق توسيع من أجل القوة هذه الستثمار ممتازة
 ".   العالمية المعايير أفضل مع تتفق التي الصحية الرعاية

 ستتضمنها التي واألحكام الشروط وكافة وملحقاته، اإلعالن هذا لشروط الجديد التكتل وسيخضع
. المناسب الوقت في ،تباعا  " كلينيكيميد"و" النور" صدرهاتُ  سوف والتي بالمساهمين الخاصة التعميمات

 شهر خالل التوالي، على" ميديكلينيك"و" النور" لمساهمي ضرورية اجتماعات ُتعقد أن المتوقع ومن
 الربع خالل إنجازه المقرر من الذي التكتل هذا تنفيذ شروط كافة استيفاء بناء على وذلك ،5105 ديسمبر

 . 5106 عام من األول

 هذا من نسخة تتوفر وسوف. وملحقاته اإلعالن لهذا الكامل النص من يتجزأ ال جزء هي النقاط هذه
 باألشخاص المرتبطة القيود لبعض خاضع سيكون ذلكو  التاليين، اإللكترونيين العنوانين على اإلعالن
 و/]•[ www.alnoorhospital.com:: محددة قضائية واليات في المقيمين

www.mediclinic.com .]•[/جزءا   يشكل وال اإلعالن بهذا عالقة له ليس الموقعين هذين محتوى 
 . منه

 والمستثمرين للمحللين حيةيتوض عروض

 بصيغة "،مينتجيس داني"و النور مستشفيات لمجموعة التنفيذي الرئيس ،"الفاتير رون" مع مقابلة تتوفر
       www.mediclinic.com و www.alnoorhospital.com: التالية الموقع في ونص، وصوت فيديو

 video.merchantcantos.com و

 و www.alnoorhospital.com اإللكترونيين الموقعين على والمستثمرين ينللمحلل حي بث هناك سيكون
www.mediclinic.com من لةمسج   نسخة ستتوفر كما. جرينتش بتوقيت 16:11 الساعة من ابتداء   اليوم 

 ]×[ من حيةيالتوض والشرائح الحي البث
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 114 561 0455( 1) 44+: جميع دول العالمو المملكة المتحدة 

 665 625 1211: اجنوب أفريقي

 61311556الرقم التعريفي للمؤتمر: 

 

 المؤتمر إعادة منشأة

 111 551 0455( 1) 44+المملكة المتحدة وجميع دول العالم: 

 61311556الرقم التعريفي للمؤتمر: 

 

  لالستفسار

 النور مستشفيات مجموعة

 +6305 6992 406             التنفيذي الرئيس الفاتير، رون

 ستراتيجياال الرئيسسامي العوم، 

 "ميديكلينيك"

 +53( 1) 50 216 6511           التنفيذي الرئيس مينتجيس، داني

 كريج تنينجل، المدير المالي

 "(النور" لـ المشارك والضامن الرئيسي المالي المستشار) روثشيلد

 +44( 1)20 3521 5111:  ليتاو روبرت

 جولدبيرج هيدلي

 كريس هاولي

 "(النور" لـ المؤسسي والوسيط المشارك المالي المستشار) انترناشيونال ساكس غولدمان
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 +44( 1) 51 3334 0111  ثروب بن

 خيرويا نيميش

 راينر لينهارد

 ("النور" لـ المشارك والضامن المؤسسي الوسيط" )جيفريز"

 + 44( 1) 51 3156 2111 نيكولز بول

 إيلفيك هنري

 ("ميديكلينيك" لـ المشارك المالي المستشار) ستانلي مورغان

 +44( 1) 51 3455 2111 جارمان ماثيو

 فوروس جيرجلي

 زيتا ريزانا

 ميديكلينيك(" لـ المشارك المالي والمستشار الضامن) بنك ميرشانت راند

 + 53( 1) 25 136 6113  راولوفس بول

 (" التكتل" لـ اإلعالمي المستشار) جروب برونزيك

 لندن

 +44 51  4314 5656جون كولز / كريج برهيني         

 اإلمارات

 +630 4 446 6531روبرت يونج/ دومينيك            

 جنوب أفريقيا

 +53 00 515 3111نيك بينيت / أميرانس كيدسن          


