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مجلس إدارة »زين« باإلجماع: نعم لبيع أصول أفريقيا 
وتوقيع االتفاقية النهائية خالل 5 أيام

عمليات الفحص النافي للجهالة تمت وبدء إعداد الوثائق النهائية 

حلني انتهاء القضية اخلاصة بزين ـ نيجيريا مع شركة 
في جنوب افريقيا حتوز حصة اقلية فيها.

أكثر صفقات االستحواذ »سالسة«

وفيما يلي بعض التفاصيل حول الصفقة: 
ـ استحواذ »بهارتي« على أصول زين في أفريقيا هو 
األكبر لشـــركة هندية منذ استحواذ شركة تاتا للصلب 
على شركة كورس كروب في 2007 وبلغت قيمة الصفقة 

حينها 12.9 مليار دوالر.
ـ اعتبرت الصفقة من أكثر الصفقات سالسة حتى أن 

جميع املراقبني استخدموا كلمة »كما هو مخطط له«.
ـ ســـتحصل بهارتي على قروض بقيمة 7.5 مليارات 
دوالر من خارج الهند ومن مجموعة من البنوك األجنبية 
وعلى رأسها بنك ستاندرد تشارترد وباركليز وستحصل 
على 1.2 مليار دوالر أخرى من »ســـتان بنك أوف أنديا« 

والذي سيقوم ايضا بتغطية جزئية لعمليات النقل.
وستدخل ايضا مع البنوك املقرضة مجموعة من البنوك 
االسترالية والنيوزيلندية و»وبنك أوف أميركا« وميريل 
لينش، وبي ان بي باريبا و»كريديت أكريكول ســـي أي 
بي« ومجموعة دي بي اس القابضة واتش اس بي سي، 
وبنك اوف طوكيو وميتسوببيشي يو اف جي، ومجموعة 
سيمو تومو ميتســـوي البنكية. ويعد بيت االستثمار 

العاملي »جلوبل« املستشار االقليمي للصفقة.

وسوف تدفع شركة بهارتي 9 مليارات دوالر، على ان 
تتحمل ديونا في دفاتر الشركة بقيمة 1.7 مليار دوالر.

واضافت مصادر ان من النقاط التي دار حولها النقاش 
امس طلب شركة بهارتي تأجيل دفع 3% من اجمالي الصفقة 

أحمد يوسف
أعلنت مجموعة »زين« أن مجلس اإلدارة بارك أمس 
توصيات اإلدارة التنفيذية اخلاصة بالعرض املقدم من 
شركة »بهارتي ايرتل ملتد« بشأن بيع أصول املجموعة 
في أفريقيا ما عدا السودان واملغرب، وذلك في االجتماع 

الذي عقده في مقر الشركة.
وأكدت في بيان أن مرحلـــة عمليات الفحص النافي 
للجهالة قد انتهت بنجاح، وقد حصلت شـــركة بهارتي 

ايرتل على املعلومات املطلوبة.
وذكرت املجموعة أنها بدأت في مرحلة إعداد الوثائق 
النهائية مع »بهارتي ايرتل« على أن يتبعها خالل األيام 
القليلة املقبلة توقيع اتفاقية البيع. حيث أشارت مصادر 

الى أنه سيتم التوقيع النهائي خالل 5 أيام.
وبينت مجموعة زين أنهـــا بصدد العمل على تأمني 
جميع املوافقات املطلوبة الالزمة املتممة التفاقية البيع 
مع شـــركة بهارتي. اجلدير بالذكر أن شركة بهارتي قد 
جنحت في احلصول على تسهيالت بقيمة 8.3 مليارات 

دوالر لتمويل هذه الصفقة. 
ووفقا لقول مصادر لـ »األنباء« فان الصفقة ســـوف 
يتم التوقيع عليها في أمستردام، وقد مت خالل االجتماع 
الذي استمر لعدة ساعات مناقشة جميع جوانب الصفقة 
وأنه سوف يتم إبالغ البورصة بكل املعلومات اخلاصة 

بالصفقة بعد أن متت املوافقة عليها.

اإلعالن رسميًا اليوم
جاء اجتماع مجلس إدارة الش��ركة أمس للتصديق بش��كل نهائي 
عل��ى صفقة بي��ع »زين« أفريقي��ا التزاما باملوعد احمل��دد للبت فيها 

واملقرر اليوم.
وس��يقوم رئي��س مجلس إدارة »زين« أس��عد البن��وان واإلدارة 
التنفيذية العليا للش��ركة بالس��فر عقب يومي العطلة الى أمستردام 
لتوقيع الصفقة باعتبار انها املقر األساس��ي لش��ركة »زين« أفريقيا 
والتي كانت س��ابقا »س��لتل الدولي��ة« التي مت ش��راؤها بنحو 3.33 

مليارات دوالر.

100 فلس للمساهمين
تعني ضخ 420 مليون دينار

أفادت مص��ادر بأن هن��اك توجها لدى 
أغلب كبار املالك لتوزيع األرباح الناجتة من 
الصفقة والتي تتراوح بني 280 و300 فلس 
على 3 مراحل، األول��ى خالل العام احلالي، 
واملرحلت��ني الثانية والثالث��ة خالل العامني 
املقبل��ني، مش��يرة الى ان ذل��ك يهدف الى 

تعزيز املركز املالي للشركة.
وأضاف��ت ان توزي��ع 100 فل��س عل��ى 
املس��اهمني يعني ض��خ 420 ملي��ون دينار 
ستستفيد منها البنوك والشركات التي متتلك 
كمي��ات كبيرة من أس��هم »زين« ثم الس��وق 

املقر الرئيسي لشركة »زين« بالكويتبشكل عام.


