
ن مليون وتسعمائة وأربعة أربعة وثالثو يع بب الصافي القابضةشركة قوم ست، االتفاقيةأحكام وشروط وبموجب 

من رأس مال شركة الصافي دانون  %83ما نسبته  تمثل حصة( 34,954,710)لف وسبعمائة وعشرة وخمسون أ

سبعة ماليين ومائة وتسعة وخمسين  ببيع املحدودةشركة دانون لأللبان االستثمارية إندونيسيا بي تي أي قوم وست

  إلى شركة نادك الصافي دانون  شركة من رأس مال %17تمثل ما نسبته  حصة( 7,159,290) الف ومائتان وتسعين

ن ومائتين وسبعة وخمسيلف أن وستة وسبعيأربعين مليون وأربعمائة أربعة و  إصدارب قيام شركة نادك مقابلوذلك 

 إصدارمن رأس مال شركة نادك و  %32.16تمثل ما نسبته الصافي القابضة شركة لصالح ( سهم 44,476,257)

( سهم لصالح شركة دانون لأللبان 9,109,457) نوتسعة ألف وأربعمائة وسبعة وخمسي تسعة ماليين ومائة

وذلك  "( أسهم العوض)" من رأس مال شركة نادك %6.59تمثل ما نسبته  املحدودةاالستثمارية إندونيسيا بي تي أي 

مليار وثالثمائة ريال إلى  (847,000,000) ن مليون ئة وسبعة وأربعيثمانما منزيادة رأس مال شركة نادك من خالل 

تمثل زيادة في عدد  ريال (1,382,857,140)لف ومائة وأربعون وسبعة وخمسين أ ةوثمانمائن مليون وثماني نواثني

 إلى ( 84,700,000) لفوثمانين مليون وسبعمائة أأربعة  منأسهم شركة نادك 
ً
مائة وثمانية وثالثين مليون سهما

  (138,285,714)لف وسبعمائة وأربعة عشر ومائتين وخمسة وثمانين أ
ً
  "(.الصفقة)"سهما

ستؤدي الى  شركة الصافي دانون لالستحواذ على بعد استكمال الصفقة  نادكويشار الى أن زيادة رأس مال شركة 

   في شركة نادك. الحاليين نساهمياملانخفاض نسبة ملكية 

وشركة دانون لأللبان االستثمارية إندونيسيا بي  الصافي القابضةشركة لك توبعد استكمال صفقة االستحواذ، ستم

لك املساهمين الحاليين في شركة تسيمبينما  من رأس مال شركة نادك %38.75تي أي املحدودة مجتمعين ما نسبته 

 وذلك ، من رأس مال شركة نادك %61.25نادك ما نسبته 
ً
ألحكام وشروط مذكرة التفاهم التي تم اإلعالن  تماشيا

 ."(ذكرةامل)" م8/10/2017 على موقع تداول في تاريخ نادكشركة عنها من قبل 

أسهم قيمة بناء على البائعين التي سيتم إصدارها إلى الشركاء  أسهم العوضقيمة  سيتم تحديد، الصفقة وألغراض

 تاريخ استكمال الصفقة.في  ركة نادكش

من املتوقع أن و  .منذ تأسيسهاتاريخ شركة نادك  في رئيسية ومهمةخطوة تمثل نظرا ألهمية وطبيعة الصفقة، فإنها و 

 :التاليةتتضمن الفوائد االستراتيجية ينتج عن الصفقة قيمة استثمارية إضافية ملساهمي شركة نادك 

  وذلك تماشيا مع  واملنطقةاململكة األلبان والعصائر في أبرز شركات كأحد ة نادك بين منافسيها مكانة شركتعزيز

 .الى خلق قطاع خاص أكثر قوة والهادفة 2030توجهات رؤية اململكة 

  من خالل: املستهلكينلتلبية احتياجات نتجات املأصناف التنوع في زيادة 

إضافة منتجات من خالل وذلك توفير منتجات أكثر في قطاع األلبان الطازجة وطويلة األجل والعصائر  -

  .الصافي وصافيو تمتميزة مثل منتجا



من أكتيفيا ودانيت ميزة تدانون املبتكرة واملالدخول في قطاعات جديدة من خالل إضافة منتجات  -

املستقبلي والتي قد تسهم في دعم النمو ، املنتجات التي توفرها شركة نادكمجموعة الى  وأكتيميل

 .لشركة نادك

  اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين  مثل عرض منتجاتها في أسواق املنطقة فيتعزيز قدرة شركة نادك

 العراق التي تشهد نمو كبير جديدة مثل إضافة الى الدخول الى أسواق مان ودول أخرى ع  سلطنة و واألردن ولبنان 

 .وغيرها من الدول 

  القدرة على  والذي من املتوقع أن ينتج عنه األعمال التجاريةالتنسيق والتكامل املوحد بشكل فعال بين إمكانية

وإدارة  واملبيعات والتسويقواإلنتاج املتعلقة بالزراعة بشكل أفضل و التكاليف املباشرة والغير مباشرة  إدارة

توزيع إمداد و شبكة  من خالل وجودشركة نادك  إيراداتفرص محتملة لزيادة ، إضافة الى التوريد واإلمداد

على إدارة األعمال  قدرتها باإلضافة الى رفعستهلكين املواسعة تمكن شركة نادك من الوصول بشكل أفضل الى 

شركة نادك وتدفقاتها زيادة ربحية الى بين األعمال التجارية التنسيق والتكامل املوحد  ، ويهدف هذاالتجارية

 النقدية وإنشاء قيمة إستثمارية إضافية ملساهمي شركة نادك على املدى الطويل.

  للقوائم املالية االفتراضية.مديونيتها نسبة  وخفضشركة نادك لتعزيز املالءة املالية 
ً
 وفقا

 في اململكة واملنطقة الناتجة عن الصفقة القدرة على استغالل فرص النمو املستقبلية. 

ستعزز بأن هذه الصفقة  لشركة نادك،والرئيس التنفيذي  العضو املنتدب، وأشار املهندس/ عبدالعزيز البابطين

منتجات شركة  من خالل إضافةاململكة أبرز شركات األلبان والعصائر في بين منافسيها كأحد  مكانة شركة نادكمن 

املهندس/  أضافو . الحالية منتجات شركة نادكالى دانون منتجات الصافي و جات تمن تتضمن التيدانون الصافي 

وتحقيق فوائد عدة املستهلكين بشكل أفضل  احتياجاتة أن الصفقة ستمكن الشركتين من تلبيعبدالعزيز البابطين 

 الى  البابطينلم تكن متوفرة في حال استمرت الشركتين بالعمل بشكل منفصل. كما أشار 
ً
أن الصفقة ستكون بداية

 شركة نادك أنكما  ،على املدى الطويل قيمة استثمارية إضافية إلى مساهمين شركة نادكإعطاء املستقبلي و للنمو 

وتأتي هذه  شركة نادك وشركة الصافي دانون.من تاريخ  ةجديد حقبةوالدخول في هذه الخطوة  اتخاذإلى  تتطلع

 مع توجهات رؤية اململكة 
ً
 . 2030الصفقة تماشيا

شركة الصافي دانون، الى أن شركة الصافي دانون فخورة بضم مجلس إدارة ، رئيس وأشار األستاذ / محمد السرحان

 تتمثل فيأعمالها مع شركة نادك صاحبة التاريخ الطويل واملليء باإلنجازات. وأضاف بأن رؤيتنا من هذه الصفقة 

فريدة للشركتين لتلبية احتياجات املستهلكين بشكل أفضل في اململكة وفي املنطقة من القدرات ال االستفادة

واملحافظة على أعلى معايير الجودة واإلستمرار في توفير املنتجات الجديدة واملبتكرة. كما أشار األستاذ / محمد 

 إضافة الىمميز في قطاع األلبان نوعي ذه الصفقة تحول بأنه سينتج عن ه ترى السرحان الى أن شركة الصافي دانون 

قيمة استثمارية إضافية إلى مساهمين شركة نادك على  سينتجالشركتين بشكل كبير مما التنسيق والتكامل املوحد 

على تطلع شركة الصافي دانون الى محمد السرحان  /األستاذ ومن ضمنهم الشركاء البائعين. كما أكد املدى الطويل

 بحيث تصبح شركة الصافي دانون ضمن مجموعة نادك.مع أعمال شركة نادك  هاأعمال ضم



 من الضمانات بخصوص األعمال التجارية لشركة الصافي دانون وشركاتها التابعة.
ً
تخضع و  تتضمن االتفاقية عددا

الهيئة العامة من الحصول على املوافقات النظامية الالزمة والتي تشمل  لعدد من الشروط واألحكاماالتفاقية 

للمنافسة فيما يتعلق بطلب التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة، وموافقة هيئة السوق املالية على زيادة رأس مال 

وشركة دانون لأللبان االستثمارية إندونيسيا بي  الصافي القابضةشركة شركة نادك وإصدار أسهم العوض لصالح 

باإلضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير كومية ذات العالقة من الجهات الحوغيرها تي أي املحدودة 

والتي تتعلق  عض الشروط اإلضافيةب. كما تنص االتفاقية على على زيادة رأسمالها شركة نادكالعادية للمساهمين في 

   اتها التابعة.شركة الصافي دانون وشركالتي تستخدمها األصول نقل باألعمال التجارية و 

حق شركة نادك في إنهاء االتفاقية في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه على االتفاقية كذلك  نصوت

ة إنهاء االتفاقية إذا قل سعر سهم شرك للشركاء البائعين. ويحق وشركاتها التابعةاإلضرار بأعمال شركة الصافي دانون 

 لألحكام والشروط املتفق عليها نسبة معينةنادك عن 
ً
على أحقية أي من شركة نادك أو كما تنص االتفاقية  .وفقا

 سمبردي 31أي من الحاالت التالية: )أ( عدم استيفاء الشروط املتفق عليها قبل  الشركاء البائعين في إنهاء االتفاقية في

املقدمة من الطرف اآلخر األساسية ن الضمانات ، )ب( إذا تبين أن أي م(مالم يتفق األطراف على خالف ذلكم )2018

جوهري من غير صحيحة حيث أنه من الغير ممكن أن يتم تصحيح هذا اإلخالل قبل استكمال الصفقة، )جـ( إخالل 

حيث أنه من الغير ممكن أن يتم تصحيح هذا التعهدات املحددة في االتفاقية فيما يتعلق بأي من األطراف قبل 

 . ال الصفقةاإلخالل قبل استكم

 عدم وجود أي أطراف ذو عالقة فيما يتعلق بالصفقة. الى تجدر اإلشارةو 

شركة مورغان ستانلي العربية السعودية كمستشار مالي للصفقة، وشركة أبوحيمد بتعيين شركة نادك قامت وقد 

وقد قامت شركة الصافي   ( بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني للصفقة.AS&Hوآل الشيخ والحقباني )

وقد قامت شركة الصافي القابضة بتعيين شركة كمستشار مالي  جولدمان ساكس العربية السعوديةبتعيين دانون 

وشركاه بالتعاون مع شركة بيكر اند مكنزي املحدودة كمستشار قانوني، وقامت شركة دانون  العجالنعبدالعزيز 

فريشفيلدز بروكهاوس  صالح الحجيالن بالتعاون مع مكتب لأللبان االستثمارية إندونيسيا بي تي أي املحدودة بتعيين

 كمستشار قانوني. ديرينجر

 .فيما يتعلق بصفقة االستحواذ في حينها باإلعالن عن أي تطورات جوهريةشركة نادك وستقوم 

 


