إفصاح لكل من شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م.
وشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ش.م.م(SODIC) .
القاهرة في 2018/5/20
السادة /إدارة اإلفصاح
البورصة المصرية
باإلشارة إلى ما سبق اإلفصاح عنه على شاشات البورصة المصرية من كل من شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
ش.م.م .بتاريخ  2018/4/10و شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ش.م.م .بتاريخ  ، 2018/4/11بشأن
المفاوضات الجارية بين الشركتين وامكانية التعاون بينهما إما باالندماج أو باالستحواذ.
يرجى اإلحاطة انه قد تم تكليف السادة /المجموعة المالية هيرميس ومكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه ،محامون
ومستشارون قانونيون ،كمستشاري شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ش.م.م .وتكليف السادة /سي آي كابيتال ش.م.م.
والسادة /ام اتش ار وشركائهم (وايت اند كيس) كمستشاري شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ش.م.م ،.وتم
عقد اجتماع بين المستشارين بحضور اإلدارة العليا لكلتا الشركتين بتاريخ  2018/5/17وذلك للبدء في إعداد الدراسات
القانونية وذلك بهدف التوصل إلى الخيارات المتاحة للتعاون المزمع بين الشركتين وآليات تنفيذ أحدى الخيارات.
ويأتي هذا اإلفصاح من منطلق حرص كلتا الشركتين على إرساء مبدأ الشفافية واإلفصاح مع االلتزام بكافة متطلبات
قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية واإلجراءات التنفيذية وكافة تعديالتهما.
هذا وسوف يتم موافاتكم بأي مستجدات الحقة بخصوص هذا األمر.

MNHD/SODIC Joint Press Release

Reference to Madinet Nasr Housing and Development (“MNHD”)’s earlier disclosure on
the 10th of April 2018 and Sixth of October Development and Investment (“SODIC”)’s
disclosure on the 11th of April 2018 concerning the possible cooperation between both
Companies, either by way of merger or acquisition, kindly be advised that EFG Hermes
and Zaki Hashem & Partners, Attorneys at Law, have been appointed as advisors to
MNHD and SODIC has appointed CI Capital and MHR & Partners (White & Case) as its
advisors.
The advisors, with the presence of the top management of both companies, held a
meeting on the 17th of May 2018, discussing options available for the cooperation and
the mechanism of executing one of these options.
This disclosure comes as both companies are keen on keeping the market up-to-date in
terms of disclosure.

