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Dear Sir,

e& Strategic investment in Vodafone
Group plc

" في مجموعةe&"استثمار استراتيجي ل
ع.م."فودافون" ش

Emirates Telecommunications Group Company
PJSC “e&” (Etisalat Group) would like to inform
you that on 13 May 2022 it has acquired
approximately 2,766 million shares in Vodafone
Group Plc (“Vodafone” or “the Company”),
representing 9.8% of Vodafone’s issued share
capital (excluding treasury shares) for purchase
cost of circa USD 4.4 billion.

"e&" ع.م.تود شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
(مجموعة اتصاالت) إخطاركم بأنها استحوذت في تاريخ
 مليون سهم في2,766  على ما يقارب2022 مايو13
 والتي،)"ع ("فودافون" او "الشركة.م.مجموعة فودافون ش
) من رأس مال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة%9.8 تمثل
. مليار دوالر امريكي4.4 بتكلفة شراء تقارب

e& has made the investment in Vodafone to gain
significant exposure to a world leader in
connectivity and digital services. Vodafone is
one of the strongest and most globally
recognised brands across the telecom industry.
It is a pioneer of digital transformation, offering
some of the most advanced technology and
next-generation solutions, including IoT,
Telematics, B2B solutions and FinTech
services, within the telecom industry and for the
benefit of the wider society. Vodafone strong
reputation for being a leading digital-first
operator, underpinned with its rigorous
approach to corporate governance and well-

" في فودافون بهدف االستفادة من خبراتe&" استثمرت
الشركة العالمية الرائدة في مجال االتصاالت والخدمات
 وتعد فودافون واحدة من أقوى العالمات التجارية.الرقمية
،وأكثرها شهرة على مستوى العالم في قطاع االتصاالت
ً  حيث تقدم بعضا،وتتفرد بريادتها في مجال التحول الرقمي
 بما في ذلك،ًمن أكثر التقنيات وحلول الجيل القادم تطورا
 الحلول، تقنيات المعلومات،حلول إنترنت األشياء
المخصصة للشركات وخدمات التكنولوجيا المالية ضمن
 وتستند.قطاع االتصاالت وبما فيه منفعة للمجتمع بشكل عام
، بصفتها المشغل الرقمي الرائد،السمعة المرموقة لفودافون
إلى نهجها الصارم فيما يتعلق بحوكمة الشركات وامتثالها
 والذي،للوائح والمعايير التنظيمية العالية في مختلف األسواق
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regulated global footprint, makes it an attractive
opportunity for e& at this current time.

" في الوقتe&" بدوره يجعل هذا االستثمار فرصة جذابة لـ
.الراهن

As a geographically diversified company with a
deep understanding of the global telecom
sector, e& sees this investment as a highly
efficient use of its strong balance sheet at a
compelling and attractive valuation with strong
currency diversification benefits. It provides a
clear opportunity to realise future value through
potential capital gains and dividends. It may also
lead to possible commercial partnerships in the
areas of R&D, technological applications and
procurement. The transaction is fully aligned to
e&’s announced ambition to be a global player
in telecom and technology and to increase its
exposure to international markets.

ً " بفهم معمق لقطاع االتصاالت العالمي نظراe&" تتميز
" هذاe&"  ترى، لذا.لتواجدها في مناطق جغرافية مختلفة
االستثمار على أنه خطوة فعالة لالستفادة من ميزانيتها
.العمومية القوية بتقييم جاذب وفوائد كبيرة لتنويع العمالت
ويوفر هذا االستثمار فرصة هامة لتحقيق القيمة مستقبالً من
 وقد.خالل مكاسب رأس المال وتوزيعات األرباح المحتملة
يؤدي هذا االستثمار أيضا ً إلى عقد شراكات تجارية محتملة
في مجاالت البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية
 ويأتي تنفيذ هذه الصفقة بما يتماشى تماما ً مع.والمشتريات
" بأن تصبح العبا ً عالميا ً فيe&" الطموح المعلن لشركة
مجال االتصاالت والتكنولوجيا إلى جانب تعزيز وصولها إلى
.األسواق الدولية

e& is fully supportive of Vodafone’s Board and
existing management team and its current
business strategy announced in November
2021. e& does not seek Board representation
and is confident about the company’s ability to
unlock value from its organic business activity
and other potential strategic transactions.

" بشكل كامل مجلس إدارة مجموعة فودافونe&" تدعم
وفريق اإلدارة الحالي وإستراتيجية األعمال الحالية التي تم
" ال تسعىe&"  كما ان.2021 اإلعالن عنها في نوفمبر
 وهي على ثقة تامة من قدرة،إلى تمثيل في مجلس اإلدارة
الشركة على تحقيق القيمة من نشاطها التجاري الحالي
.والمعامالت اإلستراتيجية األخرى المحتملة

e& plans to be a long-term and supportive
shareholder in Vodafone and is not seeking to
exert control or influence the company’s Board
or management team. Similarly, e& has no
intention to make an offer for Vodafone.

" لتكون مساهما ً داعما ً على المدى الطويل فيe&" وتخطط
 وال تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على،فودافون
 ليس لدى، وبالمثل.مجلس إدارة الشركة أو فريق اإلدارة
." أي نية لتقديم عرض لمجموعة فودافونe&"

Hatem Dowidar, Group CEO of e&, said:
“Vodafone is one of the leading businesses at
the heart of digital communications in Europe
and Africa with a compelling business offering
critical connectivity and digital services.

 "تعد:"e&"  الرئيس التنفيذي لمجموعة،قال حاتم دويدار
فودافون إحدى الشركات الرائدة في صميم قطاع االتصاالت
الرقمية في أوروبا وإفريقيا وتتميز بنشاط تجاري جاذب يقدم
".خدمات اتصاالت وخدمات رقمية مهمة
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“Our investment represents a unique
opportunity to acquire a significant stake in one
of the leading and strongest global telecom
brands, and a company that we know well. We
are looking forward to building a mutually
beneficial strategic partnership with Vodafone
with the goal of driving value creation for both
our businesses, exploring opportunities in the
rapidly developing global telecom market and
supporting the adoption of next-generation
technologies.

"يمثل استثمارنا فرصة فريدة لالستحواذ على حصة مهمة
في شركة نعرفها جيدا ً وتعد إحدى العالمات التجارية الرائدة
 ونتطلع إلى بناء.واألقوى في مجال االتصاالت العالمية
شراكة إستراتيجية مع فودافون من أجل تحقيق منفعة متبادلة
 باإلضافة إلى استكشاف الفرص،وخلق القيمة ألعمالنا
الواعدة في سوق االتصاالت العالمي سريع التطور ودعم
".تبني تقنيات الجيل القادم

“We see this investment as a good opportunity
for e& and its shareholders as it will allow us to
enhance and develop our international portfolio,
in line with our strategic ambition.”

"e&" "نحن نعتبر هذا االستثمار فرصة هامة لشركة
ومساهميها إذ أنه سيتيح لنا تعزيز وتطوير محفظتنا الدولية
."بما يتماشى مع طموحنا االستراتيجي

Kind regards,

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

كريم بنيس
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة
Karim Bennis
Group Chief Financial Officer
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