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 المحترم،   الرئيس التنفيذي /سعادة

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 
 
 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،

   
&e  تعلن عن تشكيل  مشروعا مشتركا معالمؤسسات 

توفير بهدف " Global Bespin -"بيسبين جلوبال 
في منطقة الشرق خدمات رقمية وحلول سحابية مبتكرة 

 األوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان

 e& enterprise forms a joint venture with 
Bespin Global to offer cloud managed 

and professional services in the METAP 
region   

 
 

" &eاإلمارات لالتصاالت ش.م.ع "تود شركة مجموعة 

 &e وقعت 2022ديسمبر  8إخطاركم بأنه في تاريخ 

شركة  تفاقية ملزمة مع، ا&eلمؤسسات، التابعة لمجموعة ا

وإدارة   حلول مزود  ،"Bespin Global-"بيسبين جلوبال

مشروع  لتنفيذكوريا الجنوبية  اومقرهالحوسبة السحابية 

 &eلـدى  Bespin Global MEAتحت اسم  مشترك

رقمية مبتكرة وحلول المؤسسات، يرّكز على تقديم خدمات 

للعمالء في منطقة الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا سحابية 

 طموح االستراتيجيالهذه الخطوة تتماشى مع أن   وباكستان.

تعزيز و المؤسسات &e توسيع نطاقفي  &eلمجموعة 

 .قدراتها الرقمية

 

، بما الجانبينقدرات كال  وظيفتيتيح المشروع المشترك و

 المنطقةالمؤسسات في  &eفي ذلك االنتشار القوي لشركة 

التحول التي تساهم في حلول الومحفظتها الواسعة من 

  "Bespin Global -"بيسبين جلوبال  توفر بينما ،الرقمي

المهارات المتخصصة التي طورتها في في الوقت نفسه 

حلول  توفيريمكن ذلك من سوف و .السحابية الحلولمجاالت 

   .لدعم المؤسسات في رحلة التحول الرقميسحابية متكاملة 

 

 We would like to inform you that on 8 

December 2022, e& enterprise, a wholly 

owned entity of Emirates 

Telecommunications Group Company PJSC 

“e&” signed a binding agreement with Bespin 

Global, a South Korean-based multi-cloud 

solution provider, to form a joint venture (JV) 

with the name of Bespin Global MEA, an e& 

enterprise company offering public cloud 

managed and professional services in the 

Middle East, Turkey, Africa and Pakistan 

(METAP). This step is in line with e&’s 

strategic ambition of scaling up the e& 

enterprise vertical and enhancing its digital 

capabilities. 

 

The JV will be leveraging the capabilities of 

both entities. e& enterprise will provide  

strong local market presence of and its broad 

portfolio of digital transformation solutions.  

Bespin Global will provide specialized skills 

developed in the fields of Cloud related 

services.  The joint venture will provide a one 

stop cloud solution to help enterprises in its 

digital transformation journey.  

 



 

% من 65نسبة بموجب هذا التعاون المؤسسات  &e وتمتلك

مملوكة من قبل شركة  %35يقابلها  ،المشروع المشترك

 من تساهم كلو .  "Bespin Global  - "بيسبين جلوبال

بتقديم كافة الخدمات والحلول السحابية التي الشركتين 

ً في أسواق المنطقة، إلى جانب الخدمات  توفرانها حاليا

  المتخصصة ذات الصلة لتكون جزءاً من المشروع المشترك.

أولي  برأسمالا الشركتين تساهم كلتباإلضافة إلى ذلك، س

 .مليون دوالر أمريكي على أساس تناسبيعشرة قدره 

 

 من الدخول &eستتمكن مجموعة ، الشراكةوبموجب هذه 

إلى السوق المبتكرة في كوريا الجنوبية، ومن المحتمل أن 

 التعاون مع المساهمين الحاليينسبل المزيد من  تؤدي الى

من "  Bespin Global-"بيسبين جلوبال في الشركة األم 

مقابل مليون دوالر أمريكي  60خالل استثمار أولي قدره 

 خيار  إلى جانب حفاظها على   ،%10قارب تحصة 

مليون دوالر أمريكي أخرى بنفس التقييم خالل  60استثمار 

عالوة على ذلك،  . إتمام الصفقةتاريخ شهًرا من  18فترة 

توفير تمويل إضافي للمشروع المشترك يصل ب &eتلتزم 

، في شكل قروض المساهمين، دوالر أمريكيمليون  40إلى 

 .األعمالتمويل نمو بهدف وذلك 

 

 

تم تمويلها سيإن االتفاقية ال ترتبط بأطراف ذات عالقة، و

دمج القوائم المالية للمشروع سيتم  ،عند إتمام الصفقةو نقًدا. 

 االستثماراحتساب . وسيتم المجوعةالمشترك مع قوائم 

على أنها "  Bespin Global - "بيسبين جلوبالفي

حقوق لمحاسبة ال االسسبتطبيق  "استثمار في شركة زميلة"

 .الملكية

 

 

The JV will be 65% owned by e& enterprise 

and 35% by Bespin Global. Both companies 

will contribute their existing public cloud 

regional business and related professional 

and managed services to the JV. In addition, 

both shareholders will contribute an initial 

cash injection of USD10 million as capital on 

a pro-rata basis. 

 

 

 

 

As part of the agreement, e& will access the 

South Korean innovative market, and 

potentially unlock further collaboration with 

existing Bespin Global’s shareholders by 

making a primary investment of USD 60 

million in Bespin Global in exchange of a 

stake of circa 10% . In addition, e& has the 

option to invest another USD 60 million at the 

same valuation within a period of 18 months 

from completion of the transaction. 

Furthermore, e& is committed to provide 

additional funding to the JV up to USD 40 

million, in the form of shareholder loans, to 

finance the growth of the business. 

 

 

The transaction is not associated to related 

parties and investments are paid in cash. 

Upon completion of the transaction, the JV 

will be consolidated into e&’s financials. The 

investment in Bespin Global will be 

accounted for as an ‘Investment in Associate’ 

and shall be accounted for by applying the 

equity accounting method. 
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 .ضع الستيفاء الموافقات التنظيميةإن إتمام الصفقة يخ

 

وسيتم إعالم السوق بأية تطورات هامة حول هذا الموضوع، 

 .وفقاً لقواعد وقوانين سوق األوراق المالية المعمول بها

 

 

 

 

Closing of the transaction remains subject to 

regulatory approvals. 

 

Should there be any developments on this 

subject, we will keep the securities exchange 

updated in due course. 

 

 

 

 

 

  ,Kind regards  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

 
 
 
 
 

 كريم بنيس
 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة

Karim Bennis 
Group Chief Financial Officer 


