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On 26 June 2013, OCI N.V. announced a mandatory tender off (MTO) to acquire up to 208,938,419 shares representing 100% of Orascom 

Construction Industries S.A.E. through an advertisement published in Al Ahram and Al Akhbar newspapers on 26 June 2013. The tender offer closed 

on 28 July 2013 and resulted in OCI N.V. owning 97.44% of Orascom Construction Industries S.A.E. An Extension Period from 29 September 2013 

to 3 October 2013 was launched through an advertisement published in Al Ahram and Al Akhbar newspapers on 25 September 2013, resulting in OCI 

N.V. owning 99.32% of Orascom Construction Industries S.A.E. An Extension Period from 19 January 2014 to 23 January 2014 was launched through 

an advertisement published in Al Ahram and Al Akhbar newspapers on 15 January 2014, resulting in OCI N.V. owning 99.4% of Orascom 

Construction Industries S.A.E. 

Pursuant to the MTO, the second extension period allowing remaining shareholders of Orascom Construction Industries S.A.E. to elect to convert 

their shares into OCI N.V. or elect to receive a cash alternative of EGP 255 per share (the “Offer”) has been extended to remain open to Order 

Protection Rule (OPR) market until 13 March 2014. 

All brokerage firms are to register tenders for this Offer on the OPR market on the EGX during these periods. 

Shareholders are invited to refer to the MTO advertisement dated 26 June 2013, or contact CIBC Brokerage for more information. 

This announcement is published by OCI N.V. and represents the Company’s responsibility to acquire through cash or swap all tendered shares under 

the Offer. Shareholders of OCI S.A.E. are not required to participate in the Offer and should only respond at their behest, with no responsibility or 

recourse to EFSA. 

http://www.ocinv.nl/news/2013/06/27/tender-offer-egyptian-advert/
http://www.ocinv.nl/news/2013/09/10/tender-offer-extension-announcement/
http://www.ocinv.nl/news/2014/01/15/ender-offer-extension-announcement-15-Jan-14/
http://www.ocinv.nl/news/2013/06/27/tender-offer-egyptian-advert/


 
 

 

 

 

 

O04.A.02. 

 N.V. 

 إعالن
 (.OCI N.V) .في ُتعلن شركة أو سى أي إن.

 )شركة هولندية عامة ذات مسئولية محدودة(
 مد فترة استكمال عرض الشراء المقدم من الشركة عن 

 أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.مبشأن شراء األسهم المتبقية من أسهم رأس مال شركة 
 4132 مارس 31 يوم حتى

 919239802شركة هولندية لشراء حتى عدد  (.OCI N.V)إلحاقًا إلعالن عرض الشراء اإلجباري المختلط المقدم من شركة أو سي أي إن. في. 
% من األسهم المصدرة لشركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة )ش.م.م( الذى تم نشره بجريدتي األهرام واألخبار بتاريخ 011سهم ُتمثل نسبة 

من أسهم رأس مال شركة  %24,88( علي نسبة .OCI N.V) .في والذى تم تنفيذه ونتج عن ذلك استحواذ شركة أو سي أي. إن. 92/2/9103
لى إعالن استكمال عرض الشراء المقدم من الشركة بخصوص شراء الكمية المتبقية من أسهم شركة  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة )ش.م.م(، وا 

نتج عنه استحواذ والذي تم تنفيذه و  9103سبتمبر  92أوراسكوم لإلنشاء والصناعة )ش.م.م( الذي تم نشره بجريدتي األهرام واألخبار بتاريخ  
لحاقًا % 29494قدرها نسبة (.OCI N.V) % ليصبح إجمالي األسهم المستحوذ عليها من قبل شركة أو سي أي أن. في.0483على نسبة شركة ال وا 

  02/9/9108لإلعالن المنشور بجريدتي األهرام واألخبار بتاريخ 

 ُتعلن
 (.OCI N.V) .في ن.إشركة أو سي أي 

بخصوص شراء الكمية المتبقية من أسهم شركة أوراسكوم  عرض الشراء المقدم من الشركة استكمالمد فترة عن  الشركةللسادة مساهمي 
شركة أوراسكوم لإلنشاء الصناعة  جنيه للسهم أو بالمبادلة بواقع سهم من أسهم 922إما بسعر نقدي بمبلغ  لإلنشاء والصناعة )ش.م.م(

 (.OCI N.V)ع بعد تحويلها إلى أسهم محلية( مقابل سهم من أسهم شركة أو سي أي إن. في. ش.م.م )أسهم قائمة أو شهادات إيدا

وبذات شروط تنفيذ عرض الشراء اإلجباري المختلط المشار إليه، وطبقًا لما ورد باإلعالن السابق من تعهدات مقدم العرض الواردة بالبند 
في االعتبار استمرار سريان اإلجراءات مع األخذ  ،9108 مارس 03 يوم حتىالخاص ( بالسوق OPR(، وذلك عن طريق فتح ) 00)

التنفيذية الخاصة بمبادلة األسهم واالستجابة لعرض الشراء وكذا كافة التعهدات وااللتزامات والخطة المستقبلية لمقدم العرض الواردة 
 .92/2/9103بإعالن عرض الشراء السابق والمؤرخ 

( بالبورصة المصرية خالل OPRل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص ) فعلي جميع شركات السمسرة تسجي
 المشار إليها. الفترة

علي مذكرة المعلومات السابق نشرها بإعالن عرض الشراء لدى  االطالعويمكن للمساهمين الراغبين في الحصول علي معلومات إضافية 
 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة )ش.م.م( أو شركة التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية" )ش.م.م(.

ادلة جميع ما ُيعرض عليه علمًا بأن هذا اإلعالن ُمعد تحت المسئولية الكاملة لمقدم العرض ويمثل إلزامًا على مقدم العرض بشراء أو مب
 من أسهم دون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالبيع أو بقبول خيار المبادلة إذ أن االستجابة لعرض الشراء تتم بناًء على رغبة

 مالكي األسهم،  وفي ضوء القرار االستثماري لهم دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.


