
 

 

 
 عملیة استحواذ محتملة

Press Release 

 

إلى اإلعالن الذي ("الحكمة")      حكمة فارماسیوتیكلز بي. إل. سي."شر�ة "�شیر مجلس إدارة    :2021ینایر    26لندن،  
، الشر�ة المصر�ة التا�عة GlaxoSmithKline S.A.E. (GSK SAE)  تم الیوم في البورصة المصر�ة من قبل شر�ة  

والمدرجة في البورصة المصر�ة، و�ؤ�د �موجبه أن الحكمة دخلت في مذ�رة شروط  ")GSK ")GSKلمجموعة شر�ات 
�ذلك و  شر�اتالفي �عض  GSKشر�ة حقوق �عملیة استحواذ محتملة على  لغا�ات القیام GSKمبدئیة غیر ملزمة مع 

 في  GSKالخاصة �شر�ة  التصنیعأعمال األدو�ة والرعا�ة الصحیة للمستهلك و شر�ات  ضمن التي تقع األصول�عض 
 ). "المقترحة الصفقةما ُ�شار إلیه بـ"الدوائیة في تونس ( GSKأعمال شر�ة كذلك تقع ضمن  مصر، و

 
، تعلن الحكمة أنها تتوقع البدء �إجراءات GSK SAEوعالوة على ما سبق، ورهنًا �استالم موافقة مجلس إدارة شر�ة 

 �ما �خص الصفقة المقترحة.  GSKالتي ستشكل نتائجها أساسًا لمز�د من المفاوضات مع  النافیة للجهالة الدراسة
 

 جراءاتاإل �افة كمالستوا القانونیة �شكل نهائي وملزم منها إتمام الوثائق و تخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط 
 قدما  وعلیه وفي هذه المرحلة، ال یوجد أي ضمانة حول السیرمن قبل شر�ة الحكمة.  النافیة للجهالة المتعلقة �الدراسة

  في اتمام الصفقة المقترحة.

  .همز�د من التفاصیل حول آخر المستجدات في حینالتوفیر بالحكمة  ستقوم

 -انتهى-
 

 لمز�د من المعلومات:ل

  حكمة فارماسیوتیكلز بي. إل. سي.""
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 نبذة عن "الحكمة":

/ مستقر    -BBBعلى تصنیف إئتماني  )، (والحائزة  HKMPYوفي أسواق األدو�ة المتاحة بدون وصفة:     HIKوفي سوق ناسداك دبي:   HIKالرمز في سوق لندن المالي:(

 )/ مستقر من و�الة مودیز Ba1من و�الة ستاندرد آند بورز، و 

عامًا، تقدم الحكمة أدو�ة   40دولة حول العالم. ومنذ أكثر من  50صحة أفضل، في متناول الید، �ل یوم، لمالیین من الناس في أكثر من إلى توفیر تسعى الحكمة 

وتتواجد في الوال�ات المتحدة األمر�كیة والشرق األوسط وشمال أفر�قیا  عالیة الجودة وتتیحها لمن هم �حاجة إلیها �أسعار معقولة. هي شر�ة عالمیة بتواجد محلي، 

راد، �ما تلتزم تجاه عمالئها  وأورو�ا. و�االعتماد على خبرتها ورؤ�تها الواسعة، تعمل الحكمة على تحو�ل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحّسن من جودة حیاة األف

كیر اإلبداعي والتطبیق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من األدو�ة الجنیسة ذات العالمة التجار�ة المسجلة وغیر  والمرضى الذین �خدمونهم. ومن خالل التف 

موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة یثري جمیع المجتمعات. الحكمة هي شر�ك رائد في مجال األدو�ة المرخصة،   8400 المسجلة، �ما �عمل موظفوها، وعددهم

ز�ارة الموقع   ل ذراعها االستثماري، تعمل على جذب التقنیات المبتكرة في مجال الصحة وتوظیفها لخدمة األفراد حول العالم. لمز�د من المعلومات، یرجىومن خال
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