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2019سبتمبر22القاھرة فى 

الـبـورصـة المصـريـةالسادة/ 

تحیة طیبة وبعد،

االسكندرية على تحقیق الكفاءة والعدالة والشفافیة فى السوق وحرصاً –فى اطار حرص شركة العز الدخیلة للصلب 

العادية المنعقدة الغیر بنتائج اجتماع الجمعیة العامة نتشرف بأن نحیط سیادتكم علماً منھا على االلتزام بضوابط االفصاح  ، 

، حیث تمت الموافقة على االتى :راً عصالرابعةالساعة 2019سبتمبر22يوم 

جنیه ، 82,479.800جنیه بزيادة قدرھا 2.636,441.300جنیه إلى 2.553,961.500زيادة رأس المال المصدر من - 1

سھم بالقیمة العادلة للسھم ، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل ، والبالغة 824.798موزعة على عدد 

جنیه/ للسھم عالوة إصدار ودون 1076.85جنیه/للسھم قیمة أسمیة مضافاً إلیھا 100قع جنیھاً/للسھم بوا1176.85

اإلسكندرية على عدد حتى –مصاريف إصدار ، وذلك في إطار عملیة استحواذ شركة العز الدخیلة للصلب 

ھم س89.898.683% من أسھم شركة العز لصناعة الصلب المسطح ، وعدد حتى 56سھم بنسبة 42.000.000

% من أسھم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القیمة العادلة لألسھم ، وفقاً لدراسة المستشار 100بنسبة 

جنیه مصري 23.07دوالر أمريكي لسھم شركة العز لصناعة الصلب المسطح ، و10.09المالي المستقل ، بواقع 

(وھم ، صلب المسطح ومصانع العز للدرفلةلسھم شركة مصانع العز للدرفلة ، لمساھمي شركتي العز لصناعة ال

) مقابل أرصدتھم الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخیلة للصلب أخرين –بنك مصر –البنك األھلي المصري 

اإلسكندرية على أسھمھم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القیمة –

وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل .العادلة لألسھم 

) من النظام األساسي للشركة في ضوء ما ُيسفر عنه االكتتاب 7) و(6تفويض مجلس اإلدارة في تعديل المادتین (- 2

واتخاذ كافة االجراءات الالزمة فى ھذا الشأن امام كافة الجھات المعنیة. في زيادة رأس المال.

يفوضه في إدخال أية تعديالت تراھا الھیئة العامة للرقابة المالیة والھیئة العامة تفويض مجلس اإلدارة أو من - 3

ذلك في انھاء إجراءات زيادة رأس المال. كلالستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجھات الحكومیة واإلدارية األخرى، و

تھم المساھمین وأنھا لم تحجب أي معلومات ھذا وتتعھد الشركة بأنھا أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي

من شأنھا التأثیر على سعر السھم.
....وتفضلوا سیادتكم بقبول فائق االحترام

االسكندرية ش.م.م –شركة العز الدخیلة للصلب 

عالقات المستثمرين


