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Etisalat Group Signed an Agreement to
Acquire Additional Stake in Maroc
Telecom Group

مجموعة اتصاالت توقع اتفاقية إستحواذ لحصة
إضافية في اتصاالت المغرب "مجموعة ماروك
"تليكوم

We would like to inform you that on 17 August
2021, Emirates Telecommunications Group
Company PJSC “Etisalat Group” signed an
agreement with Abu Dhabi Fund For
Development to acquire their stake in Etisalat
Investment North Africa LLC (EINA) of 8.7%,
increasing Etisalat Groups’ ownership to 100%.
EINA holds investment in Société de
Participation dans les Télécommunications
(SPT) that holds investment in Maroc Telecom
Group. This acquisition will ultimately increase
Etisalat Group’s effective ownership in Maroc
Telecom Group from 48.4% to 53.0%.
Accordingly, this will positively impact Etisalat
Group’s consolidated net profits due to lower
minority interest of group consolidated results
and potentially increase future dividends from
Maroc Telecom Group.

 وقعت شركة،2021  أغسطس17 نود أعالمكم بأنه بتاريخ
"ع – "مجموعة اتصاالت.م.مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
مع صندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية إستحواذ على حصة
الصندوق في شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا
 وبذلك ترتفع ملكية مجموعة اتصاالت،%8.7  والبالغة،م.م.ذ
 وتمتلك شركة اتصاالت لالستثمار في شمال.%100 إلى
م سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن.م.افريقيا ذ
(اس بي تي) والتي بدورها تمتلك حصة في اتصاالت المغرب
 إن هذا إالستحواذ سيؤدي إلى زيادة.""مجموعة ماروك تليكوم
الملكية الفعلية لمجموعة اتصاالت في اتصاالت المغرب
 مما سوف%53.0  إلى%48.4 "مجموعة ماروك تليكوم" من
يؤثر إيجابيا َ على صافي األرباح الموحدة لمجموعة اتصاالت
 وارتفاع،نتيجة النخفاض حصة األقلية في النتائج الموحدة
تدفق األرباح المستقبلية من اتصاالت المغرب "مجموعة
."ماروك تليكوم

Maroc Telecom Group has operations in 11
countries in Morocco and West Africa offering
telecom services including mobile and fixed
voice and broadband, mobile money and other
telecom services.

وتمتلك اتصاالت المغرب "مجموعة ماروك تليكوم" عمليات
 دولة في المغرب وغرب افريقيا وتقدم خدمات11 في
، والثابتة،االتصاالت بما في ذلك خدمات الهواتف المتنقلة
، وخدمات تحويل األموال عبر الهاتف،والنطاق العريض
.وخدمات االتصاالت األخرى

The acquisition cost of approximately USD 505
million, is subject to change based on prevailing
market conditions such as foreign exchange rate
prior to the transaction completion. The
acquisition will be funded by bank borrowings.

 مليون دوالر امريكي505 ان القيمة المتوقعة لالستحواذ هي

Closing of the transaction is subject to fulfilling
certain conditions.

.إن إتمام الصفقة يخضع الستيفاء عددا ً من الشروط

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,

،قابلة للتغيير بنا ًء على ظروف السوق السائدة قبل إتمام الصفقة
 وسيتم تمويل عملية االستحواذ من.مثل سعر الصرف األجنبي
.خالل قروض بنكية

.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

