ايجيترانس تدرس صفقة استحواذ على شركة نوسكو
القاهرة في  5أكتوبر  -2022أعلنت ايجيترانس ،الشركة الرائدة في تقديم حلول النقل والخدمات اللوجستية ،أنّ مجلس إدارة الشركة قر ّر
ي
باإلجماع خالل اجتماعه الطارئ الذي عقد باألمس ،موافقت ّه على دراس ّة صفقة محتمل ّة لالستحوا ّذ على الشركة الوطني ّة لخدمات النقل وأعال ّ
ت الضخم ّة بما يتكام ّل
ص للمشروعا ّ
ي والنقل المتخص ّ
ي من الشركات الرائدة في مجا ّل النق ّل وخصوصا النق ّل البر ّ
البحار ش.م.م( .نوسكو) وه ّ
س
ب لشركة ايجيترانس بقولها أنّ "مجلس إدارة ايجيتران ّ
ت المهندس ّة/عبير لهيط ّه العضو المنتد ّ
مع أنشط ّة وأعمال شرك ّة ايجيترانس .وق ّد علق ّ
ي
قام بمناقشة الصفقة بشك ّل مبدئي وقرر باإلجماع المضي قدما في الدراسة ".وبناءّ عليه ،ستقوم ايجيترانس ّبإتمام إجراءات الفحص الناف ّ
س اإلدارة.
ض على مجل ّ
للجهالة وعمليات التقييم من خالل مستشارين مستقلين قبل إعادة العر ّ
ع اقتصادي ّتلعب في ّه اقتصاديات اّلحج ّم دورا محوريا
ي قطا ّ
ب اتخاذ مجلس إدارة الشركة لهذّا القرا ّر" :إننا نعمل ف ّ
ت لهيطه حول ّأسّبا ّ
قال ّ
ن
ي هوامش الربحية ّباإلضافة لتآز ّر العمليات التشغيلي ّة والتسويقي ّة للشركتي ّ
ظفّ
ن ملحو ّ
متناميا مما يتيح للكيان المشترك مستقبال تحقيق تحس ّ
و ّ
نتيجة التكامل في األنشطة خصوصّا في مجال لوجستيات المشروعات الضخم ّة والنق ّل البري .قد تقدم هذه الصفقة قيمة إضافّي ّة لحملة أسهمنّا
ن
نمّ
ى أسطولها المكو ّ
ت والنق ّل البري باإلضاف ّة إل ّ
ق المشروعا ّ
ي سو ّ
ت وخبرات شرك ّة نوسكو وتواجدهّا القوي ف ّ
من خال ّل االستفادة من قدرا ّ
أكثر من  130شاحنة وأسطولها المتخصص في نقل الطرود ذات األبعاد واألوزان الضخمةّ .بإضافة ذلك إلى القدرات واإلمكانيات الحالي ّة
ق
لمجموعة شركات ايجيترانس ،فإنّ تلك الصفقة قد تساعد ايجيترانس على اقتناص فرص أعمال هامة في مجال الخدمات اللوجستية بالسو ّ
ن طريق مبادل ّة األسهم،
ى حالة تنفيذ الصفقة ع ّ
ي المقابل ،وف ّ
ق مع استراتيجي ّة ّالشرك ّة الطموحة في تحقيق التوس ّع والنمو .وف ّ
ي بما ّيتواف ّ
المصر ّ
ف سّتستفيد شركة نوسكو من هذا التكامل من خالل الدخول ضمن مجموعة شركات ايجيترانس المدرجة والمتداولة في البورصة المصري ّة
سو ّ
ق
ت اللوجستية الذي من المنتظ ّر أن ّيحق ّ
ع أنشطتها داخ ّل قطاع النق ّل والخدما ّ
ق المصري وتنو ّ
ي السو ّ
ي الواسع ف ّ
والتي تتميز ّبتواجدها الجغراف ّ
نموا استثنائيا خالل السنوات العشر القادمة بدافع من الطلب المتزايد على تلك الحلول والخدمات الحيوية " .وتعليقا على ذلك ،تقول لهيطه:
ص
رئيسيا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي ،كما تتمتع مصر ّبصورة خاصة ّبمكان ّة متميزة تتيح لها اقتناص فر ّ
ّ
"تلعب منطقتنا دورا
األعمال الكبيرة في هذا القطاع خالل المستقبل القريب .إنّ ايجيترانس تتمتع ّبالريادة في مجال لوجستيات المشروعات وترحيل البضائ ّع
باإلضافة لتميزها أيضا في مجاالت عملها األخرى داخ ّل قطاع النق ّل والخدمات اللوجستية".
س /محمد نديم العضو المنتدب لشركة نوسكو قائال " :لطالما كنا نبحث عن شركة قوي ّة ذات قيم شبيهة لنتعاون معها من أج ّل
كما صرح المهند ّ
ن
تحقيق أهدافنّا طويل ّة األمد .ويمكن لهذه الصفقة المحتمل ّة أن تخلق منصة مثالي ّة للمرحل ّة القادم ّة من التوس ّع والتطوي ّر للشركة ،كمّا يمكن أ ّ
ك الصفق ّة
تخلق نقاط القوة الفريدّة والمتكامل ّة للشركتين ميزة تنافسية مستدامة وتسمح لموظفينا بتحقيق كامل إمكاناتهم .نتطلع ألن تحقق تل ّ
تجربة انتقالية سلسة لكل من زمالئنا وعمالئنا".
نظرة عامة على الصفقة
ي
ض المبدئ ّ
ف مّا زالوا في مرحل ّة التفاو ّ
علما بان األطرا ّ
س ما ّل شركة نوسكوّ ،
ى أغلبية أسه ّم رأ ّ
تتضمن هذه الصفقة استحوا ّذ ايجيترانس عل ّ
ي شركة نوسك ّو (البائعين) برأسما ّل
على الهيكل األمثل لتنفيذ الصفقة ،والذي ق ّد ّيتم من خال ّل مبادل ّة األسه ّم وذلك بإصدا ّر أسه ّم للسادّة مساهم ّ
ى
ت أخر ّ
ى خيارا ّ
شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأس المال المصدر بالقيمة العادل ّة التي يقوم بتحديدها مستشار مالي مستقلّ ،باإلضافة ال ّ
وفقا لما تنتهي إليه الدراسات.
ت شركة نوسكو بتعيين شركة كاتليست بارتنر ّز
قامت ايجيترانس ّبتعيين مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه كمستشار قانوني للصفقة كما قام ّ
ش.م.م كمستشار مالي ومدير للصفقة.
معلومات إضافية هامة
ي تم تعّيينه،
ي للجهالة ّوعمليات التقييم الّتي سّيجريها المستشار المالي المستقل ال ّذ ّ
ص الناف ّ
ى نتائج إجراءات الفح ّ
هذه الصفق ّة يتوقف إتمامها عل ّ
باإلضافة للحصول على موافقة حملة أسهم شركة ايجيترانس وشركة نوسكو .هذه الصفقة مشروطة أيضا بتلقي الموافقات اإلجرائية ذات الصل ّة
ف عليها.
من الجهات الرقابية والوفا ّء بالشروط المتممة المتعار ّ

ت المشار إليها بعاليه.
سيتم تناول المزيد من التفاصيل حو ّل نتائج صفقة االستحوا ّذ بعد إتمام اإلجراءا ّ
من ناحية أخرى ،لن يكون لهذا البيان أي تأثير على النظرة المستقبلية لشركة ايجيترانس للعام المالي  2022كما وردت في بيان النتائج المالية
للنصف األول للعام المالي  2022والصادر بتاريخ  15سبتمبر .2022
– انتهى-
نبذة عن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس (ش.م.م).

تُعد الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس (ش.م.م ).من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في خدمات النقل المتكامل
واللوجستيات ،حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للسوق المصري .تعود خبرات الشركة ونشاطها في مجال النقل لعام  ،1939ولكنها

أخذت شكلها الحالي تحت اسم ايجيترانس بداية من عام  .1973تضم مجموعة ايجيترانس عدداً من الشركات التابعة والشقيقة وهي شركة ايجيترانس

لحلول المستودعات ( ،)EDSوالشركة المصرية ألعمال النقل الفني) ، (ETALوشركة ويلهلمسين لخدمات السفن ،وسكان ارابيا للتوكيالت
المالحية .تعمل الشركة من خالل  7فروع لها في مصر ،وتتمثل رسالتها في جعل اللوجستيات سهلة وآمنة بتكلفة مجدية وفي الوقت المناسب.
تسعى ايجيترانس لدعم وتسهيل سالسل اإلمداد العالمية من خالل مجموعة شاملة من الخدمات تتضمن الشحن البحري والجوي والنقل البري

والتخليص الجمركي ولوجستيات المشروعات والمعارض والتخزين .يضم فريق ايجيترانس حوالي  350موظفا لتشغيل أنشطتها في مصر وهي

مقيدة بالبورصة المصرية ،ولها رمز ][ETRS.CAفي رويترز ،ورمز ] [ETRS EY Equityفي بلومبرج .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة

موقعناir.egytrans.com :
نبذة عن شركة نوسكو

الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ش.م.م( .نوسكو) تعد من أهم الشركات العاملة في مجال النقل واللوجستيات وهي تمتلك أسطول

كبي ار مكوناً من أكثر من  130شاحنة نقل باإلضافة إلى قدراتها التخزينية وأسطولها المتخصص في نقل الطرود الثقيلة ذات األوزان
واألبعاد الضخمة .ـتأسست الشركة عام  1976بهدف توفير خدمات النقل الثقيل في السوق المصرية بمستوى عالمي حيث قامت بنقل العديد

من المشروعات الضخمة في قطاعات البترول والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة والسكك الحديدية واآلثار بما في ذلك محطة كهرباء البرلس

ومصفاة تكرير ميدور ومصفاة تكرير مصطرد وحقل زهر ومشروع المونوريل باإلضافة إلى نقل تمثال رمسيس الثاني من وسط القاهرة إلى الجيزة

عام  2006ومرة أخرى من الجيزة إلى المتحف المصري الكبير عام  .2018ول تقتصر خدمات نوسكو على عملية النقل بل تبدأ من المراحل
األولى لتنفيذ المشروع حيث تقدم الستشارات الهندسية لختيار أفضل ميناء وصول للطرود الضخمة وأنسب طريق باإلضافة إلى اقتراح الحلول

لتخطي أي عقبات على الطرق بما في ذلك إزالة العوائق وتدعيم الكباري كما تقدم خدمات الشحن والتفريغ للطرود الضخمة للمشروعات .لمزيد

من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.noscoegypt.com
بيانات استباقية

البيانات الواردة فى هذه الوثيقة و التى ل تعتبر حقائق و بيانات تاريخيه  ،تستند بشكل رئيس على التوقعات و التقديرات و المقترحات و اآلراء و
القناعات الحالية لشركة ايجيترانس و بالتالى فان هذه البيانات خاضعة لعدد من العوامل الخارجية األخرى ـ ،حيث أن البيانات المؤكدة بهذه الوثيقة
تشكل " أهدافا" أو " بيانات استباقية "  ،و هو ما يمكن التعرف عليه من خالل التعبيرات و األلفاظ الدالة على ذللك مثل " ربما "  "،سوف " " ،
تسعى إلى "  " ،يجب "  " ،نتوقع "  " ،ننتظر"  " ،مشروع " " ،نتنوي "  " ،نتواصل " أو " نعتقد " أو صيغة النفى لتلك األلفاظ أو غيرها من
الختالفات أو المترادفات لتلك األلفاظ  ،قد تختلف األحداث أو النتائج الفعلية أو األداء الفعلي ليجيترانس عن تلك المنعكسة فى هذه األهداف
أو البيانات التطلع ية  .قد تسبب عوامل مختلفة فى اختالف النتائج الضمنية فى البيانات التطلعية .قد تتسبب عوامل مختلفة فى اختالف النتائج

الضمنية فى البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك التجاهات القتصادية في جميع أنحاء العالم ،والمناخ القتصادي والسياسي
في مصر والشرق األوسط والتغيرات في استراتيجية األعمال وعوامل أخرى مختلفة

