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 ٢٠٢٢ مایو ١٧
 إدارة اإلفصاح �البورصة المصر�ةالسادة/ 

 نائب رئ�س الشر�ات المقیدة ومدیر إدارة اإلفصاح -األستاذة/ ه�ة الصیرفي
 تح�ة طی�ة و�عد،

 إفصاح محدث ردا على �عض االستفسارات التي وردت للشر�ة

 اتفاق خدمات التمو�ل االستهالكي:

�الكامل  ومملو�ة تا�عة")، شر�ة شر�ة ڨالیو، وقعت شر�ة ڨالیو للتمو�ل االستهالكي ش.م.م. ("2022مایو 12 بتار�خ
) لتقد�م التمو�ل االستهالكي من Amazonمع شر�ة أمازون ( الشر�ة المجموعة المال�ة هیرم�س القا�ضة ش.م.م.، اتفاق

"). ووفقا لبنود االتفاق التجاري، سوف تقوم شر�ة ڨالیو االتفاق التجاري (" amazon.eg شر�ة ڨالیو �وسیلة دفع على موقع
�حیث �كون لهم خ�ار  amazon.eg التمو�ل االستهالكي الخاصة بها للمستهلكین المؤهلین على موقع�إتاحة �عض ادوات 

 تقس�م اجمالي ق�مة مشتر�اتهم على عدة دفعات �استخدام شر�ة ڨالیو.

 اتفاق استثماري:

القا�ضة ش.م.م. وشر�ة أمازون ، واتصاال بتوق�ع االتفاق التجاري، قامت المجموعة المال�ة هیرم�س ٢٠٢٢مایو   12و�تار�خ
)Amazon) بتوق�ع اتفاق منح حق شراء اخت�اري (Option Agreement") (اتفاق صفقة االستثمار ،("

ملیون دوالر أمر�كي صادرة عن أسهم  ١٠) على شراء شهادات إیداع دول�ة �ق�مة Amazonشر�ة أمازون ( �موج�ه اتفقت
ضة، على أن �كون لدیها خ�ار استبدال ذلك االستثمار �حصة في شر�ة ڨالیو في شر�ة المجموعة المال�ة هیرم�س القا�

 ٢٣٥ من رأس المال المصدر لشر�ة ڨالیو بناء على تقی�م حالي لشر�ة ڨالیو یبلغ %٤,٢٥٥مستقبال، وذلك �ما �عادل نس�ة 
قبل تنفیذ أو عند حدوث لك وذ سنوات، ٥لمدة  ). و�كون ذلك الخ�ار قابل للتفعیلpost-moneyملیون دوالر أمر�كي (

مع مراعاة الحصول على أي موافقات رقاب�ة  ڨالیو،على مستوى شر�ة  )qualified liquidity event( واقعة طرح مؤهل
في صورة استثمار مستقل من مستثمر�ن آخر�ن، أو ب�ع أسهم، أو طرح عام أولي أو قید في البورصة، وذلك الزمة، وذلك 

شر�ة ، و�غض النظر عن سعر شهادات اإلیداع الدول�ة أو األسهم الخاصة �ق صفقة االستثماروفقا لبنود وشروط اتفا
 .وقت التنفیذ المجموعة المال�ة هیرم�س القا�ضة

 وتفضلوا �قبول فائق االحترام،

 
 


