
 

 

كة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ) مجموعة اتصاالت ( ش.م.ع ي ، اإلمارات العربية المتحدة 3838ص.ب    شر  أبوظب 

Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) P.J.S.C. PO Box 3838, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

+ 971 02 628 3333  

eand.com 

 

 
   

 

 

 

   

903ع م//152/ر م / ر ت م شالمرجع:     Ref. No.:  HO/GCFO/152/IR/039 

 Date: 17 March 2022  2022مارس  17التاريخ: 

  
 

 الرئيس التنفيذي المحترم،

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 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&” 

 يستحوذ على حصة األغلبية في 

 "ستارزبالي أرابيا"

 

 Consortium Comprising e&’s E-Vision 

and ADQ to Acquire Controlling Stake  

in STARZPLAY ARABIA 

 

، وقعت شركة  2022مارس  16نود أعالمكم بأنه بتاريخ 

اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوسائط المتعددة "رؤية 

موعة اإلمارات لالتصاالت مج لشركة اإلمارات" التابعة

ً باسم مجموعة اتصاالت( e"& –ش.م.ع  " )المعروفة سابقا

( ، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها ADQو"القابضة" )

إمارة أبوظبي، اتفاقية ملزمة لالستحواذ على حصة األغلبية 

من "ستارزبالي أرابيا"، المنصة الرائدة  %57التي تبلغ قرابة 

الفيديو، واشتراكات مشاهدة الفيديو عند في تقديم خدمات بث 

 .الطلب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 نسبةؤية اإلمارات" "رالتي تمتلك فيه  ،سيستحوذ التحالف

أرابيا"، بناًء  على حصة مسيطرة من "ستارزبالي %،66.7

 420على تقييم مالي للمنصة بعد ضخ االستثمار، تبلغ قيمته 

، وذلك من خالل الجمع بين المساهمات مليون دوالر أمريكي

 .األساسية النقدية والعينية

 

 

 

 

 We would like to inform you that on 16 

March 2022, Emirates Cable TV and 

Multimedia (E-Vision), subsidiary of 

Emirates Telecommunications Group 

Company PJSC “e&” (previously known as 

Etisalat Group), and ADQ, an Abu Dhabi-

based investment and holding company, 

signed a binding agreement to acquire circa 

57% of STARZPLAY ARABIA, a leading 

Subscription Video on Demand (SVOD) and 

streaming service provider in the Middle 

East and North Africa. 

 

The consortium, of which E-Vision will own 

66.7%, will acquire a controlling stake in 

STARZPLAY ARABIA based on a post-

money valuation of USD 420 million via a 

combination of primary cash and in-kind 

contribution.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

أرابيا" لديها قرابة مليوني  تجدر اإلشارة إلى أن "ستارزبالي

بلداً، مما يتيح الفرصة لشركة "رؤية اإلمارات"  19مشترك في 

لتكون في الريادة في مجال تجميع المحتوى، ودخول فضاء 

األعمال الخاص ببث الفيديو، الذي يشهد نمواً سريعاً في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويؤدي االستثمار الجديد إلى 

إمكانات إطالق منتجات جديدة، وزيادة التوسع تعزيز 

الجغرافي، وتعزيز القدرات التقنية. كما أن االستحواذ يتيح 

المجال أمام التوسع الدولي، باالستفادة من شبكة عالقات 

 من مشغلي االتصاالت العالميين. 20"ستارزبالي أرابيا" مع 

 

الر مليون دو 132 سوف تدفع "رؤية اإلمارات" ما يصل إلىو

بتحقيق شرط مستقبلي. كما مرتبط  جزءبما في ذلك امريكي 

 .الصفقة ليست مرتبطة بأطراف ذات صلةان 

 

إن إتمام الصفقة يخضع الستيفاء الموافقات التنظيمية وبعض 

 اإلجراءات اإلدارية.

 

وسيتم إعالم السوق بأية تطورات هامة حول هذا الموضوع، 

 وراق المالية المعمول بها.وذلك وفقاً لقواعد وقوانين سوق األ

 

 

 

 

 

STARZPLAY ARABIA has close to 2 million 

subscribers across 19 countries, giving E-

Vision an opportunity to further strengthen 

its lead in content aggregation and access 

the fast growth video DTC streaming 

business in MENA region. This will enable 

the launch of new product lines, expand 

geographic reach and access to advanced 

technical capabilities. The acquisition 

provides potential for international 

expansion, leveraging STARZPLAY 

ARABIA's reach across 20 global telcos. 

 

E-Vision will pay up to USD 132 million 

including a component linked to an earn-out. 

The transaction is not associated to related 

parties.  

 
Completion of the transaction remains 

subject to regulatory approvals and certain 

administrative procedures. 

 

Should there be any developments on this 

subject, we will keep the market updated in 

due course. 

  ,Kind regards  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

 
 
 
 
 
 

 كريم بنيس
مجموعةللالرئيس التنفيذي للشؤون المالية    

Karim Bennis 

Group Chief Financial Officer 

 

 


