
تعلن شركة تريكويرا بي في
عن: عرض لشراء نسبة حتى 100% من أسهم شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.

وفقاً لألحكام الواردة بالباب الثاني عشر من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992

أوالً: التعريف مبقدم العرض:
الشركة مقدمة العرض هي شركة تريكويرا بي في، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة، مؤسسة وفقاً لقوانين هولندا ومقيدة بالسجل التجاري برقم 61605506، بتاريخ 2 أكتوبر 2014 وهي شركة 

مملوكة بالكامل لشركة تريفالدي كوبيراتيف يو أيه. 
شركة تريفالدي كوبيراتيف يو أيه، هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين هولندا، ومملوكة للمساهمين اآلتي بيانهم:

1- شركة جينيم ليمتد، شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطا برقم C 66103؛ وتمتلك %50.00.
2- شركة جراسيم ليمتد، شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطا برقم C 66106؛ وتمتلك %50.00

علماً بأنه جاري إعادة هيكلة بعض مساهمات المساهمين غير المباشرين لمقدم العرض والواردة الحقاً ببند افصاحات هامة. 

يتعهد مقدم العرض بما يلى:
1- مراعاة االلتزام بأحكام المادة رقم )8( من قانون سوق رأس المال رقم )95( لسنة 1992 قبل عقد العملية بالبورصة المصرية.

2- شراء كامل األسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.
3- عدم االستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة خالل االثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إال وفقاً ألحكام قانون العمل والقوانين السارية االخرى، 

وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد االنتهاء من عملية االستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم وفقاً ألحكام قانون العمل والقوانين السارية االخرى. 
4- في حالة حصول مقدم العرض وأطرافه المرتبطة على نسبة 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نتيجة لتنفيذ عرض الشراء الماثل؛ يتعهد مقدم العرض بشراء أية 
أسهم تعرض عليه من األسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل بذات سعر عرض الشراء الماثل وذلك خالل الستة اشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء وذلك فور 

إخطاره برغبة أي مساهم ممن لم يستجب لعرض الشراء الماثل في بيع أسهمه على أن يتم شراء تلك األسهم بذات سعر عرض الشراء الماثل.
5- في حالة وصول نسبة ملكية كل من مقدم العرض واألطراف المرتبطة به مجتمعين لــ75% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نتيجة لتنفيذ عرض الشراء؛ سيقوم مقدم 
العرض بالتقدم باقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية لشطب أسهم الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد والشطب بعد تنفيذ عرض الشراء. 
كما سيقوم مقدم العرض بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية للشركة المستهدفة بالعرض التخاذ االجراءات القانونية لشطب الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة 

المصرية وفقاً لقواعد القيد والشطب بعد تنفيذ عرض الشراء.
6- يقر مقدم العرض بأنه لم يقم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض 
أحكام  العرض وكذا مراعاته  بهذا  تتعلق  والتي  المرتبطة  والمجموعة  العرض  المتعلقة بمقدم  الجوهرية  المعلومات  كافة  أفصح عن  وأنه قد  للعرض من عدمه  لالستجابة 

الباب الثاني عشر من الالئحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وكذا التزامه بكافة اإلقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.
7-إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسئولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار المالي والمستشارين القانونيين 
وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وانه ال توجد لدى مقدم العرض أو أياً من االطراف المرتبطة به اية معلومات جوهرية او 

اتفاقيات غير مفصح عنها قد تؤثر على سعر السهم او قرار المستثمر في االستجابة او عدم االستجابة لعرض الشراء الماثل. 

رابعًا: بيانات عرض الشراء:

خامسًا: تعهدات مقدم العرض:

الماثل؛ يتم سداد هذه  التجاري الدولي مصر، وفي حالة نجاح عرض الشراء  البنك  1- سيتم تمويل هذا العرض كلياً عن طريق تمويالت نقدية مقدمة لمقدم العرض من 
التمويالت كلياً من خالل توزيعات األرباح الخاصة بمقدم العرض وبعض من أطرافه المرتبطة، والتي تمت حوالتها لصالح البنك المقرض. 

2-  قام األطراف المرتبطة بمقدم العرض برهن األسهم المملوكة لهم بالشركة المستهدفة بالعرض لصالح البنك المقرض وذلك كضمانة لكافة التزامات ومسئوليات مقدم 
العرض في مواجهة البنك المقرض.

3- بمجرد تنفيذ عرض الشراء الماثل، سيقوم مقدم العرض بشراء كامل االسهم المملوكة للمساهمين االقلية في شركة مينا فارم بروبيوجين  ش.م.م المملوكة بنسبة %59.25 
للشركة المستهدفة بالعرض بسعر 8.269 جنيه مصري فقط ال غير للسهم الواحد علي أال تشمل عملية الشراء األسهم المملوكة للشركة المستهدفة بالعرض و/أو األسهم 

المملوكة للمساهمين الغير مباشرين بمقدم العرض. 
4- سيقوم مقدم العرض بعدم التصويت باإليجاب في الجمعية العامة للشركة المستهدفة بالعرض ألي قرار قد يترتب عليه عدم توزيع األرباح الخاصة بالشركة والتي تغطي 
على األقل سداد األقساط المستحقة من أصل وعوائد وعموالت أو أي مبالغ مستحقة السداد للبنك التجاري الدولي مصر من مبلغ التمويل خالل السنة المعنية لتوزيع األرباح.
5- ال توجد نية لمقدم العرض في دمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أي شركة اخرى خالل االثنى عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إال إذا طرأت ظروف 

أو ظهرت فرص استثمارية جديدة تستوجب اقتراح االندماج.
6- ال توجد نية لدى مقدم العرض لتقديم اقتراح لتغيير طبيعة نشاط الشركة المستهدفة خالل الـ12شهراً التالية لتنفيذ عرض الشراء.  

7- ال توجد نية لمقدم العرض في بيع األسهم المستحوذ عليها خالل ستة أشهر من تاريخ عرض الشراء.
8- ال توجد نية لمقدم العرض في بيع بعض من أصول الشركة المستهدفة خالل االثنى عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء عدا في حاالت إعادة الهيكلة بين 

الشركات التابعة والشقيقة.
9- الشركات التابعة للشركة المستهدفة بالعرض:

أ - شركة بروبيوجين ايه جي: مملوكة بنسبة 96.28% للشركة المستهدفة بالعرض.
ب - شركة مينا فارم بروبيوجين ش.م.م: مملوكة بنسبة 59.25% للشركة المستهدفة بالعرض.

10- جاري إعادة هيكلة بعض مساهمات المساهمين غير المباشرين في مقدم العرض بحيث تٌسفر إعادة الهيكلة على التالي: 
 أ- شركة تريكويرا بي في: مقدم العرض، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة تريفالدي كوبيراتيف يو أيه.

 ب- شركة تريفالدي كوبيراتيف يو أيه: المساهم الرئيسي بمقدم العرض، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:

• خطة النمو بالسوق المحلي:
دعم مخططات الشركة المستهدفة بالعرض الطامحة إلى  النمو بمعدالت جيدة والمحافظة على وضع الشركة كإحدى الشركات الرائدة بسوق الدواء المصري.

• استراتيجية التوسع على المستوى الدولي:
العمل على تنفيذ خطة التطوير لشركة بروبيوجين ايه جي المملوكة بنسبة 96.28% للشركة المستهدفة بالعرض والعمل على دخول الشركة المستهدفة بالعرض ألسواق 

جديدة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا من خالل التصدير.
•خطة إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض:

ال توجد نية لمقدم العرض في إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض خالل االثنى عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.

سادسًا: اخلطة املستقبلية ملقدم العرض خالل السنة األولى من الشراء:

1- شركة جينيم )شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة(: تمتلك نسبة %70.04.
2- شركة جراسيم )شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة(: تمتلك %8.90.

3- أيه إم جيه أس هولدنج )شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة(: تمتلك %8.64.
4- السيدة/ مني محمد صبحي حمزه الشبراويشي: تمتلك %5.25.

5- السيدة/ جيهان محمد فتحي المسلمي: تمتلك %4.61.
6- السيدة/ ميان امجد موسي صبري كامل: تمتلك %1.08.

7- األستاذ/ موسي امجد موسي صبري كامل: يمتلك %1.02.
8- األستاذ/ امجد موسي صبري كامل: يمتلك %0.44.

 ج- شركة جينيم ليمتد: هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:
1- السيد/ وفيق سعد ويصا البرديسي: يمتلك %46.27.

2- السيدة/ نهال سعد البرديسي: تمتلك %27.82.
3- السيدة/ ماري عزيز برزي: تمتلك %23.53. 

4- السيد/ شهير وفيق سعد ويصا البرديسي: يمتلك %2.37.
 د- شركة جراسيم ليمتد: هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:

1- السيد/ حامد عيسي حامد عليش: يمتلك %61.43.
2- السيدة/ شيرين عيسي حامد عليش: تمتلك %30.75.

3- السيدة/ شاديه فتحي المسلمي: تمتلك %7.81. 
 ه- شركة أيه إم جيه أس هولدنج: هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين مالطة، فيما يلي بيان بهيكل المساهمة بعد إعادة الهيكلة:

1- السيد/ عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي: يمتلك %70.00.
2- السيد/ محمد عمرو الشبراويشي: تمتلك %20.00.
3- السيدة/ جنى عمرو الشبراويشي: تمتلك %10.00. 

سابعًا: إفصاحات هامة:  

نوع العرض: 
سعر العرض: 

متوسط سعر التداول في البورصة خالل الستة أشهر السابقة 
على تاريخ ايداع مشروع العرض: 

إجمالي قيمة العرض: 

أساس احتساب السعر المعروض:
طريقة سداد سعر األسهم محل عرض الشراء:

فترة سريان العرض:

االستجابة لعرض الشراء:

تاريخ تنفيذ عملية الشراء:

عرض شراء إجباري نقدي وفقاً لألحكام الواردة بالباب الثاني عشر من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. 
37.50 جنيه للسهم الواحد.

بلغ متوسط التداول في البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خالل الستة اشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدى 
الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى سعر اقفال يوم 2014/12/31 مبلغ  31.41 جنيه مصري.

215.350.463جنيه مصري )فقط مائتان و خمسة عشر مليون و ثالثمائة وخمسون ألف وأربعمائة وثالثة وستون جنيه مصري( 
وذلك بعد استبعاد عدد 6.550.761سهم بنسبة 53.29% المرهونة لدى البنك التجاري الدولي والتي لن يتم عرضها أو بيعها خالل 

فترة سريان عرض الشراء بموجب كتاب البنك التجاري الدولي )بصفته الدائن المرتهن( المؤرخ في 2015/03/01.
تم احتساب السعر المعروض بناء على أسلوب خصم التدفقات النقدية.

يتم سداد سعر شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نقداً بالجنيه المصري. 
عشرين  يوم عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر اعالن عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم 

----- الموافق --/--/2015 وحتى نهاية جلسة تداول يوم ------- الموافق --/--/2015.
على مالكي األوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خالل هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات 

السمسرة في األوراق المالية خالل فترة سريان عرض الشراء الماثل.
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خالل الخمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان العرض.

ثانيًا: بيانات مقدم العرض:
اسم مقدم العرض:

الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس: 
رأس مال مقدم العرض:

عدد أسهم مقدم العرض:

عدد ونسبة األسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه 
المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لكتاب مقدم 

العرض في 2015/01/04:

عدد ونسبة ومواصفات األسهم المطلوب شراؤها: 

المساهمون الذين يملكون 1% فأكثر من أسهم مقدم العرض: 

تريكويرا بي في.
شركة خاصة ذات مسئولية محدودة، مؤسسة وفقاً لقوانين هولندا بتاريخ 2 أكتوبر 2014. 

تأسست شركة تريكويرا بي في برأس مال قدره 1 يورو )واحد يورو(، موزعاً على عدد )واحد( سهم، قيمته 1 يورو )واحد يورو(.

عدد أسهم شركة تريكويرا بي في 1 )واحد( سهم.  

عدد ونسبة األسهم المملوكة لمقدم العرض: ال يوجد.

عدد ونسبة األسهم المملوكة ألطرافه المرتبطة: عدد 6.550.761سهم والتي تمثل 53.29% من رأسمال الشركة المستهدفة، 
وبيانهم كالتالي:  

5.742.679 سهم تمثل 46.71% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض، وجميعها اسهم اسمية عادية نقدية والمكملة 
لنسبة 100% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك بعد استبعاد عدد 6.550.761سهم بنسبة 53.29% المرهونة لدى البنك 
التجاري الدولي والتي لن يتم عرضها أو بيعها خالل فترة سريان عرض الشراء بموجب كتاب البنك التجاري الدولي )بصفته الدائن 

المرتهن( المؤرخ في 2015/03/01. 

تمتلك شركة تريفالدي كوبيراتيف يو أيه 100% من أسهم مقدم العرض.

المساهمة في الشركةعدد األسهماالسم

وفيق سعد ويصا البرديسي
نهال سعد البرديسي

ماري عزيز برزي
عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي

حامد عيسي حامد عليش
مني محمد صبحي حمزه الشبراويشي

جيهان محمد فتحي المسلمي
شيرين عيسي حامد عليش

شهير وفيق سعد ويصا البرديسي
ميان امجد موسي صبري كامل

موسي امجد موسي صبري كامل
شاديه فتحي المسلمي

امجد موسي صبري كامل
اإلجمالي

2.123.300
1.276.450
1.079.830

566.001
358.353
344.080
301.870
179.396
108.900
70.980
66.920
45.581
29.100

6.550.761

% 17.27
%10.38
%8.78
%4.60
%2.91
%2.80
%2.46
%1.46
 %0.89
%0.58
%0.54
%0.37
%0.24

 %53.29

المستشار المالي المرتبط
المستشار القانوني المرتبط

السمسار 

شركة إتش سي لألوراق المالية واالستثمار ش.م.م.
مكتب معتوق بسيوني للمحاماة واالستشارات القانونية.

مكتب الكامل لالستشارات القانونية.
شركة إتش سي لتداول األوراق المالية ش.م.م

املستشارون املرتبطون ملقدم العرض:

ثالثًا: بيانات الشركة املستهدفة بالعرض:
اسم الشركة:

الشكل القانوني وتاريخ التاسيس:

راس المال المرخص به ورأس مال المصدر للشركة المستهدفة 
بالعرض:

عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والقيمة االسمية للسهم:
موقف القيد بالبورصة:

موقف اإليداع المركزي:

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.
شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

تأسست بتاريخ 1986/10/01 والمقيدة بالسجل التجاري برقم 55223.
يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ 500.000.000 جنيه مصري )خمسمائة مليون جنيه مصري(.

كما يبلغ رأس المال المصدر مبلغ 122.934.400 )مائة واثنان وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وثالثون ألف وأربعمائة جنيه مصري(.
12.293.440 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد .

جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية منذ ديسمبر 2003.
جميع اسهم الشركة مقيدة باإليداع والحفظ المركزي.

المساهمين المالكين ألكثر من 1% من اسهم الشركة 
المستهدفة بالعرض وفقا لهيكل مصر للمقاصة بتاريخ 

:2015/02/10

المساهمة في الشركةعدد األسهماالسم
وفيق سعد ويصا البرديسي

شركه الملتقي العربي لالستثمارات 
نهال سعد البرديسي

BI Private Equity New Markets K S(( بي أي برايفت إيكيوتي نيو ماركتس كيه أس
ماري عزيز برزي

عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي
)Actavis A S( أكتافيس أيه أس

حامد عيسي حامد عليش
مني محمد صبحي حمزه الشبراويشي

جيهان محمد فتحي المسلمي
مؤسسه نسائم المحبه لرعاية االيتام

شيرين عيسي حامد عليش
آخرون المالكون ألقل من %1

 اإلجمالي 

2.123.300
1.584.140
1.276.450
1.236.600
1.079.830

566.001
397.100
358.353
344.080
301.870
280.000
179.396

2.566.320
12.293.440

%17.27
%12.89
%10.38
%10.06
%8.78
%4.60
%3.23
%2.91
%2.80
%2.46
%2.28
%1.46

%20.88
%100

سيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من التمويالت النقدية المقدمة لمقدم العرض من قبل البنك التجاري الدولي، وقد صدرت خطابات من البنك التجاري الدولي مصر ش.م.م، 
المركز الرئيسي بتاريخ 2014/12/29، وبتاريخ 2015/02/26، تفيد توافر الموارد المالية الالزمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد هذا المبلغ لتسوية عملية الشراء والتي 
ستغطي كامل قيمة األسهم المطلوب شراؤها بالجنيه المصري ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن هذه الخطابات سارية حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض 

الشراء المذكور أو 2015/06/25 أيهما أقرب.  

ثامنًا: متويل عرض الشراء وأثر هذا االستحواذ على الهيكل التمويلي للشركة املستهدفة:

االسم:
العنوان:

االسم:
العنوان:

االسم:
العنوان:

إتش سي لألوراق المالية واالستثمار ش.م.م
مبنى رقم 224B – F 15 المنطقة المالية – القرية الذكية – كم 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي.

إتش سي لتداول األوراق المالية ش.م.م.
مبنى رقم 224B – F 15 المنطقة المالية – القرية الذكية – كم 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي.

معتوق بسيوني للمحاماة واالستشارات القانونية.
12 شارع محمد علي جناح – جاردن سيتي – القاهرة.

يمكن لمالكي األوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على معلومات إضافية الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة بواسطة 
مقدم العرض والمقدمة الى  الهيئة العامة للرقابة المالية من خالل الجهات التالية:

1- شركة إتش سي لتداول األوراق المالية ش.م.م )شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء(:
مبنى رقم 224B – F 15 المنطقة المالية – القرية الذكية – كم 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي، السادس من اكتوبر، مصر.

2- شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م )الشركة المستهدفة بالعرض(:
المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، مدينة العاشر من رمضان، الشرقية.
تمت الموافقة على نشر هذا اإلعالن واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ.../.../2015.

علماً بأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا اإلعالن ليس اعتماد للجدوى التجارية واالستثمارية لعرض الشراء أو ألي إجراءات أو 
اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض وحيث ان مسئوليه تحديد هذا السعر ومدى سالمته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشارية، 
كما أن هذا اإلعالن يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن اإلستجابة 
للمتغيرات  وفقا  لقرار كل مستثمر  االستثمارى يخضع  القرار  ان  اذ  لهم  االستثماري  القرار  وفى ضوء  االسهم  مالكي  رغبة  بناء على  تتم  الشراء  لعرض 

االستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

الثاني عشر: مذكرة املعلومات املرتبطة بالعرض:

تاسعًا: املستشار املالي ملقدم العرض )املستشار املالي املرتبط(:

عاشرًا: بيانات شركة السمسرة املنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

احلادي عشر: املستشار القانوني ملقدم العرض )املستشار القانوني املرتبط(:

االسم:
العنوان:

الكامل لالستشارات القانونية
17 نبيل الوقاد الدقي الجيزة

للمحاماة واالستشارات القانونية

إعالن عرض شراء إجباري
للمحاماة واالستشارات القانونية


