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265ع م//152/ر م / ر ت م شالمرجع:     Ref. No.:  HO/GCFO/152/IR/265 

 Date: 18 October 2022  2022اكتوبر 18: التاريخ

   

 الرئيس التنفيذي المحترم،

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

  دولة اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي، 

 Chief Executive Officer 

Abu Dhabi Securities Exchange 

Abu Dhabi, UAE 

 
 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،

 

  

 تحالف يضم "رؤية اإلمارات" التابعة لمجموعة،

(ADQ) "و "القابضة  “e&” 

 تستكمل بنجاح االستحواذ على

 "ستارزبالي أرابيا"

 

 Consortium Comprising e&’s E-Vision 

and ADQ Successfully Completes 

Acquisition of STARZPLAY ARABIA 

 ، نود أعالمكم بأن2022 مارس 17عطفاً على خطابنا بتاريخ 

 (&e التابعة لمجموعة)"رؤية اإلمارات"  التحالف المكون من

أكتوبر  17بتاريخ  بنجاح كملستقد أ  (ADQ)و "القابضة" 

 من %57 تقارب نسبة عملية االستحواذ على ،2022

"ستارزبالي أرابيا"، المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث 

الفيديو، واشتراكات مشاهدة الفيديو عند الطلب في منطقة الشرق 

 إن هذا االستحواذ يتوافق مع استراتيجية  األوسط وشمال أفريقيا.

e&  العروف  لقطاع الرقمي للمستهلكينل القسم الترفيهي انماءفي

 مجالفي  اإلمارات" ةرؤي“ تطويرتسريع  عبر "الحياة &e"ب 

 "ستارزبالي أرابيا"كما أنه يعزز بشكل كبير موقع   .بث الفيديو

 .في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

 

 

  %،66.7 نسبةؤية اإلمارات" "رالتي تمتلك فيه  ،التحالفن ا

وقد  .مسيطرة من "ستارزبالي أرابيا"الحصة العلى تحوذ اس

مليون  130 ما يصل إلىبدفع "رؤية اإلمارات" التزمت شركة 

مرتبط  جزءبما في ذلك على نحو نقدي وعيني  دوالر امريكي

الصفقة ليست مرتبطة بأطراف ذات مستقبلي. ان  بتحقيق شرط

 Further to our announcement on 17 March 

2022, please be informed that on 17 October 

2022, the consortium comprising E-Vision 

(subsidiary of e&) and ADQ, an Abu Dhabi-

based investment and holding company, has 

successfully completed the acquisition of 

circa 57% of STARZPLAY ARABIA, a leading 

Subscription Video on Demand (SVOD) and 

streaming service provider in the Middle East 

and North Africa (MENA). This acquisition is 

in line with e&’s strategy to scale up the 

entertainment segment of e& life consumer 

digital vertical by accelerating E-Vision’s 

development on the video streaming 

segment. It also significantly enhances 

STARZPLAY ARABIA’s positioning across 

the entire MENA region. 

 

The consortium, of which E-Vision owns 

66.7%, acquired the controlling stake in 

STARZPLAY ARABIA.  E-Vision is committed 

to pay up to USD 130 million in cash and in-

kind, including a component linked to an 

earn-out. The transaction is not associated to 
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"ستارزبالي أرابيا" مع  وسوف يتم دمج البيانات المالية .صلة

 .2022من أكتوبر  اعتباًرا  ؤية اإلماراترل المالية  البيانات

 

  

related parties and STARZPLAY ARABIA will 

be consolidated into E-Vision’s financials 

effective from October 2022. 

 

 

 

 

  ,Kind regards  والتقدير،،، االحتراموتفضلوا بقبول فائق 

 

 

 

 

 

 

 
 كريم بنيس

مجموعةللالرئيس التنفيذي للشؤون المالية    
Karim Bennis 

Group Chief Financial Officer 


