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Etisalat Group Signed an Agreement to
Acquire elGrocer

مجموعة اتصاالت توقع اتفاقية لالستحواذ على
elGrocer

We would like to inform you that on 18th
November 2021, Emirates Telecommunications
Group Company PJSC “Etisalat Group” signed
an agreement with elGrocer LTD to acquire 100%
of elGrocer DMCC. This acquisition will support
Etisalat’s digital ambitions by enriching its
services bringing it closer to the daily lives of the
consumers and unlocking synergies that drive a
diversified and integrated product portfolio.
elGrocer’s strong online presence in the country
will complement Etisalat UAE’s existing
marketplace services under the brand ‘Smiles’
including online food delivery, lifestyle offers
and the ability to earn and redeem points at more
than 7,000 outlets across the UAE.

 وقعت شركة،2021  نوفمبر18 نود أعالمكم بأنه بتاريخ
"ع – "مجموعة اتصاالت.م.مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 من%100 " لالستحواذ علىelGrocer Ltd" اتفاقية مع
 وسيدعم هذا االستحواذ شركة."elGrocer DMCC"
اتصاالت في طموحاتها الرقمية من خالل إثراء خدماتها وتعزيز
 وتعظيم،قدرتها على تلبية متطلبات العمالء الحالية والمستقبلية
التآزر الذي من شأنه قيادة محفظة أعمالها من الخدمات
 ومن شأن التواجد القوي لــ.والمنتجات المتنوعة والمتكاملة
 أن يعزز من خدمات، في دولة اإلماراتelGrocer
"اتصاالت" المتاحة للعمالء في الدولة تحت العالمة التجارية
 والقدرة على، بما في ذلك طلب الطعام عبر اإلنترنت،""بسمات
 منفذ في جميع أنحاء7000 كسب النقاط واستردادها في أكثر من
.الدولة

The transaction will be funded by cash and its
financial impact is not significant in comparison
to Etisalat Group’s financials.

وسيتم تمويل هذا االستحواذ نقدا كما ان التأثير المالي غير معتبر

Founded in 2015, elGrocer is a leading online
marketplace for groceries operating in all seven
Emirates of the UAE. It brings together major
retailers and specialty stores on a single platform
with more than 500+ outlets and 120K products
listed. In addition, elGrocer has strategic

 لتكون سوقelGrocer  إطالق منصة2015 وقد تم في العام

.مقارنة مع البيانات المالية لمجموعة اتصاالت

إلكتروني للبقالة تعمل في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية
 حيث يلتقي كبار تجار التجزئة والمتاجر المتخصصة،المتحدة
. ألف منتج120 منفذ و500 على منصة واحدة مع أكثر من
 شراكات استراتيجية مع أهمelGrocer  تمتلك،إضافة إلى ذلك

partnerships with major global and local FMCG
companies for collaborations and innovative
strategies to drive exposure of their brands.

 للتعاون وبناء،شركات السلع االستهالكية العالمية والمحلية

Closing of the transaction is subject to customary
closing conditions.

إن إتمام الصفقة يخضع الستيفاء عددا من الشروط واإلجراءات

Should there be any developments on this subject,
we will keep the securities exchange updated in
due course.

،وسيتم إعالم السوق بأية تطورات هامة حول هذا الموضوع

Kind regards,

.االستراتيجيات المبتكرة لدعم وتعزيز عالماتها التجارية

.اإلدارية

.وذلك وفقا لقواعد وقوانين سوق األوراق المالية المعمول بها

،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

كريم بنيس
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – مجموعة اتصاالت
Karim Bennis
Chief Financial Officer – Etisalat Group

