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Dear Sir,

Etisalat Group successfully completes
the Acquisition of elGrocer

مجموعة اتصاالت تستكمل بنجاح االستحواذ على
elGrocer

Further to our announcement on 18th November
2021, please be informed that on 28th January
2022, Emirates Telecommunications Group
Company PJSC “Etisalat Group” completed the
acquisition of 100% shareholding of elGrocer
DMCC after satisfying all Conditions Precedent
and Completion deliverables. This acquisition is
in line with Etisalat Group’s strategy to empower
consumers, strengthen Smiles online marketplace
presence and drive diversification of our business.

 نود أعالمكم بأن،2021  نوفمبر18 عطفا ً على خطابنا بتاريخ

The acquisition value of elGrocer DMCC will not
exceed AED 38 million (including up to
AED30m for 100% of the shares and the AED
equivalent of USD 2 million for the repayment of
a SAFE note, representing the recently
contributed capital by a 3rd party) and the
financial impact is immaterial to the Group’s
consolidated financials. The transaction is not
associated to related parties and is paid by cash.
elGrocer DMCC will be consolidated into Etisalat
Group’s financials effective from January 2022.
Kind regards,

 – "مجموعة.ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 عملية االستحواذ،2022  يناير28 اتصاالت" قد أكملت بتاريخ
" بعد استيفاءelGrocer DMCC"  من%100 على نسبة
 إن هذا االستحواذ يتوافق مع.جميع الشروط الالزمة وإنجازها
،استراتيجية مجموعة اتصاالت الرامية إلى تمكين المستهلكين
 وتنويع وتكامل محفظة،وتعزيز تطبيق "بسمات" عبر االنترنت
."أعمالنا
" لنelGrocer DMCC" أن قيمة صفقة االستحواذ على
30  مليون درهم اماراتي (وتتضمن ما قد يصل إلى38 تتعدى
 من األسهم٪100 مليون درهم اماراتي مقابل االستحواذ على
وما يعادل مليونين دوالر امريكي بالدرهم االماراتي لسداد السند
 وهو يمثل رأس المال الذي تم،المتعلق باتفاقية لألسهم المستقبلية
 وإن األثر المالي.)مؤخرا من قبل طرف ثالث
المساهمة به
ً
 كما.المتوقع طفيف على نتائج أعمال والمركز المالي للمجموعة
. وتم تمويلها نقدًا،إن الصفقة ال ترتبط بأطراف ذات عالقة
" معelGrocer DMCC" وسوف يتم دمج البيانات المالية
.2022 اعتبارا من يناير
البيانات المالية لمجموعة اتصاالت
ً
،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

كريم بنيس
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – مجموعة اتصاالت
Karim Bennis
Chief Financial Officer – Etisalat Group

