
 
 

 +02( 0) 2 3535 0942: ف +02( 0) 2 35356499: ت             ، طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي 28، املرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 129ب  رقم  مبنى  -م م املجموعة املالية هيرميس ش 

www.efg-hermes.com     Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road,Egypt T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3535 0942

  

 

 2022 مايو 12
 إدارة اإلفصاح بالبورصة المصريةالسادة/ 

 نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح -األستاذة/ هبة الصيرفي
 تحية طيبة وبعد،

 تعلن شركة المجموعة المالية هيرميس عن:

 خدمات التمويل االستهالكي:اتفاق 
"(، شركة تابعة ومملوكة بالكامل اليوڨللتمويل االستهالكي ش.م.م. )"شركة  اليوڨوقعت شركة ، 2022مايو  12بتاريخ 

( لتقديم التمويل االستهالكي من Amazonلشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م.، اتفاق مع شركة أمازون )
 اليوڨلبنود االتفاق التجاري، سوف تقوم شركة  ا)"االتفاق التجاري"(. ووفق amazon.egكوسيلة دفع على موقع  اليوڨشركة 

بحيث يكون لهم خيار  amazon.egبإتاحة بعض ادوات التمويل االستهالكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع 
   .اليوڨشركة  تقسيم اجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام

 صفقة االستثمار:  اتفاق
واتصاال بتوقيع االتفاق التجاري، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. وشركة ، 2022مايو  12 وبتاريخ

( )"اتفاق صفقة االستثمار"(، اتفقت Option Agreement( بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري )Amazonأمازون )
مليون دوالر أمريكي صادرة عن أسهم في  10( على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة Amazonأمازون )بموجبه شركة 

مستقبال،  اليوڨشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك االستثمار بحصة في شركة 
مليون  235يبلغ  اليوڨبناء على تقييم حالي لشركة  يوالڨمن رأس المال المصدر لشركة  %4.255وذلك بما يعادل نسبة 

 qualified(. ويكون ذلك الخيار قابل للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل )post-moneyدوالر أمريكي )

liquidity event ام في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح ع اليو،ڨ( على مستوى شركة
 .  ستثمارأولي أو قيد في البورصة، وذلك وفقا لبنود وشروط اتفاق صفقة اال

 

Consumer Financing Services Agreement: 
On 12 May 2022, valU Consumer Finance S.A.E. ("valU"), a fully owned subsidiary of EFG 

Hermes Holding S.A.E., entered into an Agreement with Amazon for the Provision of 

Consumer Financing by valU as a Payment Method on amazon.eg (the "Commercial 

Agreement"). Pursuant to the terms of the Commercial Agreement, valU will make some of its 

consumer financing products available to eligible customers on amazon.eg, providing these 

customers the option to split the total cost of purchases into multiple payments by using valU. 
 
Transaction Agreement: 
On 12 May 2022, in connection with the entry into the Commercial Agreement, EFG and 

Amazon entered into an Option Agreement (the "Transaction Agreement") whereby Amazon 

agreed to acquire USD10 million in EFG GDRs with the option to replace that investment into 
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valU at a future date, translating into a stake of 4.255% of the issued share capital of valU, 

based on a current post-money valuation of valU of USD 235 million. The option will be 

exercisable prior to or upon the occurrence of a qualified liquidity event at the level of valU, 

in the form of an independent investment involving third party investors, a sale, or an initial 

public offering or other listing event, based on the terms and conditions of the Transaction 

Agreement. 
 

 
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 

 


