
 

 
 

English Translation of Announcement of Extension of OCI N.V.’s Tender Offer as Published in Egyptian 
Newspapers on 25 September 2013 

 
On 26 June 2013, OCI N.V. announced a mandatory tender off (MTO) to acquire up to 208,938,419 shares representing 100% of Orascom 

Construction Industries S.A.E. through an advertisement published in Al Ahram and Al Akhbar newspapers on 26 June 2013. The tender offer closed 

on 28 July 2013 and resulted in OCI N.V. owning 97.44% of Orascom Construction Industries S.A.E. 

Pursuant to the MTO, OCI N.V. announced an extension allowing remaining shareholders of Orascom Construction Industries S.A.E. to elect to 

convert their shares into OCI N.V. or elect to receive a cash alternative of EGP 255 per share (the “Offer”) through an advertisement published in Al 

Ahram and Al Akhbar newspapers on 10 September 2013.  

OCI N.V. has brought forward the first period of the extension and is governed by the same regulations, conditions, and commitments applying to the 

MTO. The extension will now be opened to Order Protection Rule (OPR) market during the following periods: 

1. 29 September 2013 to 3 October 2013 
2. 19 January 2014 to 23 January 2014 

 

All brokerage firms are to register tenders for this Offer on the OPR market on the EGX during these periods. 

Shareholders are invited to refer to the MTO advertisement dated 26 June 2013, or contact CIBC Brokerage for more information. 

This announcement is published by OCI N.V. and represents the Company’s responsibility to acquire through cash or swap all tendered shares under 

the Offer. Shareholders of OCI S.A.E. are not required to participate in the Offer and should only respond at their behest, with no responsibility or 

recourse to EFSA. 

http://www.ocinv.nl/news/2013/06/27/tender-offer-egyptian-advert/
http://www.ocinv.nl/news/2013/09/10/tender-offer-extension-announcement/
http://www.ocinv.nl/news/2013/06/27/tender-offer-egyptian-advert/
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 إعالن

 (.OCI N.V) في.إن أي يس أو شركة ُتعلن

 (محدودة مسئولية ذات عامة هولندية شركة)
ًنشرهًتمًالذى(ًم.م.ش)ًوالصناعةًلإلنشاءًأوراسكومًلشركةًالمصدرةًاألسهمًمن%100ًًنسبةًُتمثلًسهم914ً439ً809ًًعددًحتىًلشراءًهولنديةًشركةً(.OCI N.V).ًفي.ًإنًأيًسيًأوًشركةًمنًالمقدمًالمختلطًاإلجباريًالشراءًعرضًإلعالنًإلحاقاً 

لىً،ً(م.م.ش)ًوالصناعةًلإلنشاءًأوراسكومًشركةًمالًرأسًأسهمًمن%44.99ًًنسبةًعليً(.OCI N.V).ًفي.إن.ًأيًسيًأوًشركةًاستحواذًعنةًونتجًتنفيذهًتمًيوالذ82/2/8013ًًبتاريخًواألخبارًاألهرامًبجريدتي ًالمقدمًالشراءًعرضًاستكمالًإعالنًوا 
ً.10/4/8013ًبتاريخًواألخبارًاألهرامًبجريدتيًنشرهًتمًالذي(ًم.م.ش)ًوالصناعةًلإلنشاءًأوراسكومًشركةًأسهمًمنًالمتبقيةًالكميةًشراءًبخصوصً(.OCI N.V).ًفي.ًإنًأيًسيًأوًشركةًًمن

ً

 ُتعلن

 (.OCI N.V). في.أن أي سي أو شركة

 (م.م.ش) والصناعة لإلنشاء أوراسكوم شركة مساهمي للسادة

 (.OCI N.V) . في.أن أي سي أو شركة من المقدم الشراء عرض استكمال عن

 (م.م.ش) والصناعة لإلنشاء أوراسكوم شركة أسهم من المتبقية الكمية شراء بخصوص

 (م.م.ش) والصناعة لإلنشاء أوراسكوم شركة أسهم من سهم بواقع بالمبادلة أو للسهم جنيه 522 بمبلغ نقدي بسعر إما

 (.OCI N.V). في.إن أي سي أو شركة أسهم من سهم مقابل( محلية أسهم إلى تحويلها بعد إيداع شهادات أو قائمة أسهم)
ً-:اآلتيةًالفتراتًخاللًالخاصًبالسوق (OPR) فتحًطريقًعنًوذلكً،(11)ًبالبندًالواردةًالعرضًمقدمًتعهداتًمنًالسابقًباإلعالنًوردًلماًوطبقاً ًإليه،ًالمشارًالمختلطًاإلجباريًالشراءًعرضًتنفيذًشروطًوبذات

ً.8013ًأكتوبر3ًًحتى8013ًًسبتمبر84ًًمنًتبدأًاألوليًالفترة -1
ً.8019ًيناير83ًًحتى8019ًًيناير14ًًمنًتبدأًالثانيةًالفترة -8

ً.82/2/8013ًوالمؤرخًالسابقًالشراءًعرضًبإعالنًالواردةًالعرضًلمقدمًالمستقبليةًوالخطةًوااللتزاماتًالتعهداتًكافةًوكذاًالشراءًلعرضًواالستجابةًاألسهمًبمبادلةًالخاصةًالتنفيذيةًاإلجراءاتًسريانًاستمرارًاالعتبارًفيًاألخذًمع

ً.إليهاًالمشارًالفتراتًخاللًالمصريةًبالبورصة (OPR ) الخاصًالسوقًفيًالعرضًبهذاًالخاصةًوالشراءًالبيعًأوامرًتسجيلًالسمسرةًشركاتًجميعًفعلي

ً(.م.م.ش"ً)الماليةًاألوراقًفيًللسمسرةًالدوليًالتجاريًشركةًأو(ًم.م.ش)ًوالصناعةًلإلنشاءًأوراسكومًشركةًلدىًالشراءًعرضًبإعالنًنشرهاًالسابقًالمعلوماتًمذكرةًعليًاإلطالعًإضافيةًمعلوماتًعليًالحصولًفيًالراغبينًللمساهمينًويمكن

 لعرض االستجابة أن إذ المبادلة خيار بقبول أو بالبيع المستهدفة الشركة أسهم حملة على إلزام دون أسهم من عليه ُيعرض ما جميع مبادلة أو بشراء العرض مقدم على إلزاما   ويمثل العرض لمقدم الكاملة المسئولية تحت ُمعد اإلعالن هذا بأن علما  
 .المالية للرقابة العامة الهيئة على تقع مسئولية أدنى دون لهم االستثماري القرار ضوء وفي  األسهم، مالكي رغبة على بناء   تتم الشراء


