Aldar-ADQ consortium completes acquisition
of majority stake in EGX-listed SODIC
•

Abu Dhabi based consortium receives 304,628,772 shares valued at EGP 6,092,575,440

Abu Dhabi, UAE – 16 December 2021: A consortium comprising Aldar Properties (“Aldar”) and ADQ
today announced the successful completion of its acquisition of approximately 85.52% of the
outstanding share capital of The Sixth of October for Development and Investment S.A.E. (“SODIC” or
“the Company”) (EGX: OCDI.CA).
On 14 December 2021, a buy order of 304,628,772 shares valued at EGP 6,092,575,440 was executed
on behalf of the Abu Dhabi based consortium, which is controlled 70% by Aldar and 30% by ADQ.
The all-cash mandatory tender offer, at a purchase price of EGP 20.0 per share, valued SODIC at EGP
7.1 billion. The offer was accepted by shareholders representing 85.52% of outstanding share capital,
resulting in a transaction value of EGP 6.1 billion (USD 386.8 million).
The consortium will now pursue its objective to advance SODIC’s position as a leading national
developer by scale and reputation, growing its portfolio of mixed-use residential communities in
Greater Cairo, the North Coast and other major markets.
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About Aldar
Aldar Properties PJSC is the leading real estate developer and manager in the UAE with a diversified and
sustainable operating model centered around two core businesses: Aldar Development and Aldar Investment.
Aldar Development is a master developer of integrated, liveable, and thriving communities across Abu Dhabi’s
most desirable destinations, including Yas Island, Saadiyat Island, Al Raha, and Reem Island. It is responsible for
developing Aldar’s diverse strategic land bank and includes three businesses: Aldar Projects, which manages
Aldar's fee-based development management business, including AED 45 billion of government housing and
infrastructure projects; Aldar Ventures, which incubates and nurtures new business opportunities and
innovation areas; and Aldar Egypt, the platform focused on developing mixed-use communities in Egypt.
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Aldar Investment houses Aldar’s core asset management business comprising an AED 16 billion portfolio of
investment grade and income-generating real estate assets diversified across retail, residential and commercial
segments. It also manages three core platforms: Aldar Education, Aldar Estates and Aldar Hospitality and Leisure.
Aldar Education includes Aldar’s entire educational portfolio, including Aldar Academies, the leading education
group in Abu Dhabi, with 20 schools, over 24,000 students and a growing network of 3,000 educators from over
100 nationalities, offering a wide range of curriculum and ancillary services such as a Teacher Training Academy.
Aldar Estates consolidates Aldar’s Retail Operations alongside existing Residential and Commercial real estate
operations within Provis and will further include Community Management under one integrated property
management platform. Aldar Hospitality and Leisure looks after Aldar’s portfolio of hotel and leisure assets,
which are anchored around Yas Island and Saadiyat. It includes Aldar’s portfolio of 10 hotels, comprising over
2,900 hotel keys and managing operations across golf courses, beach clubs and marinas.
Aldar’s shares are traded on the Abu Dhabi Securities Exchange (Stock quote: ALDAR:UH), and is a profitable,
cash generative business that provides recurring revenues, and benefits from a diverse and supportive
shareholder base. Aldar operates according to high standards of corporate governance and is committed to
operating a long term and sustainable business in order to provide ongoing value for its shareholders.
Aldar is driven by a vision to be a leading real estate developer and manager in the region by playing a key role
in the development of quality, comfortable, desirable destinations that people can live in, work at and visit.

About ADQ
Established in Abu Dhabi in 2018, ADQ is one of the region's largest holding companies with direct and indirect
investments in more than 90 companies locally and internationally. Both an asset owner and investor, ADQ’s
broad portfolio of major enterprises span key sectors of a diversified economy, including energy and utilities,
food and agriculture, healthcare and pharma, and mobility and logistics, amongst others. As a strategic partner
of Abu Dhabi’s government, ADQ is committed to accelerating the transformation of the emirate into a globally
competitive and knowledge-based economy.
For more information, visit adq.ae or write to media@adq.ae. You can also follow ADQ on Twitter, Instagram
and LinkedIn.

Classification : External General Purpose

تحالف الدار العقارية و"القابضة "( )ADQينفذ عملية االستحواذ على حصة
األغلبية في "سوديك" المصرية
 تحويل ملكية  304,628,772سهم إلى التحالف بقيمة إجمالية بلغت 6,092,575,440جنيه مصري
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 16 -ديسمبر  :2021أعلن تحالف شركة الدار العقارية ("الدار")

و"القابضة "( )ADQتنفيذ صفقة استحواذه على نحو  %85.52من رأس المال القائم لشركة السادس من
أكتوبر للتنمية واالستثمار ش.م.م ("سوديك" أو "الشركة") ،المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز
(.)OCDI.CA
وفي  14ديسمبر  ،2021تم تنفيذ أمر شراء  304,628,772سهم بقيمة  6,092,575,440جنيه مصري
نيابة عن التحالف الذي يتخذ من أبوظبي مق اًر له والمملوك بنسبة  %70لشركة الدار العقارية ،وبنسبة
 %30لـ "القابضة" (.)ADQ
وقيم العرض النقدي المقدم لشراء أسهم "سوديك" بقيمة  20.0جنيه مصري للسهم الواحد الشركة بـ 7.1
ّ

مليار جنيه مصري .وتم قبول العرض من قبل مساهمين يمثلون  %85.52من إجمالي رأس مال الشركة
القائم ،لتصل بذلك قيمة الصفقة إلى  6.1مليار جنيه مصري ( 386.8مليون دوالر أمريكي).
سيعمل التحالف على تحقيق هدفه المتمثل في تعزيز مكانة سوديك كمطور رائد في السوق المصرية من

حيث نطاق أعمالها وسمعتها ،وتنمية محفظتها من المجتمعات السكنية متعددة االستخدامات في مناطق

القاهرة الكبرى والساحل الشمالي واألسواق الرئيسية األخرى.
انتهى-للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:
التواصل اإلعالمي:
عبيد اليماحي

سارة عبدالباري

شركة الدار العقارية

برنزويك غلف

+971 2 810 5555

+971 4 560 9638
ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار
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تُعتبر شرررررركرة الردار را ردا ل تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة اإلمراراتع ميرن قنجرا تعتمرد نمو
ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانع وهما "الدار للتروير" و"الدار لالستثمار".

تشرررر يرل متنو

تواصررررل شررررركة "الدار للتروير" دورها الريادي تي تروير مجتمعات متكاملة تُثري مياا السرررركان عبر أكثر الوججات
المرغوبة تي قمارا أبوظبيع بما تي لك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرامة وجزيرا الريم .كما أنجا تمتلك
ممفظة أراضري بمسرامة  65مليون متر مربعع وتشرمل ثالن ومدات أعمالع وهي :الدار للمشراريعع وسرتكون مسر ولة عن
قدارا ومدا أعمال قدارا المشرررروعات القا مة على الرسرررومع بما تي لك ممفظة بقيمة  45مليار درهم من مشرررروعات
قسركان الموارنين والبنية التمتية الر يسرية و"الدار للريادا"ع والتي تتولى اقتنا تر األعمال الجديدا وتروير مجاالت
االبتكار و "الدار مصررر"ع وهي منص رة تركز على السرروا العقارية المصرررية الواعدا وال ُمدرا لاربااع باعتبارها سرروقا ل
ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.
وتضرم شرركة "الدار لالسرتثمار" ومدا قدارا األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ممفظة قيمتجا  16مليار درهم
من األصرررررول العقراريرة المردرا لايرادات المتكررا تي قررا التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة .كمرا تتولى قدارا
المنصررات الثالثة األسرراسرريةع وهي" :الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضررياتة والترتيه" .وتشررمل منصررة "الدار
للتعليم" ممفظة األصررول التعليميةع بما تي لك أكاديميات الدارع وهي مجموعة تعليمية را دا تي أبوظبي تضررم ممفظتجا
 20مدرسررة وأكثر من  24ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من  100جنسرريةع
وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات اإلضاتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.
بينما تتولى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسركنية ضرمن ممفظة شرركة "بروتيس" المتخصرصرة تي
قدارا العقاراتع كما تشرمل ك لك قدارا المجتمعات من خالل منصرة قدارية عقارية متكاملة .وتتولى شرركة "الدار للضرياتة
والترتيه" مجمة اإلشرراف على ممفظة األصرول الفندقية والترتيجية التابعة للدارع المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس
وجزيرا السعدياتع بما تي لك ممفظة الدار الفندقية التي تضم  10تناداع بإجمالي  2900غرتة تندقيةع قلى جانب قدارا
العمليات عبر مالعب ال ولف والنوادي الشار ية والمراسي.
أسرجم شرركة الدار ُمدرجة تي سروا أبوظبي لاوراا المالية زرمز التداول )ALDAR:UHع وتمقق أعمال الشرركة أرباما ل
وقيرادات متكررا مسرتقراع وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين .وتتبناى الدار أتضرل معايير الموكمة الم سرسريةع
وتلتزم بإدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل مرصا ل منجا على تمقيق قيمة ُمضاتة لمساهميجا بشكل مستمر.
تتب انى شرررررركرة الردار ر يرةل رمومرة ميرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقراري األكثر موثوقيرة تي المنرقرةع وهي
تضررررررلع بردور مموري تي تروير وججرات عراليرة الجودا ومريمرة تلبي امتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيجرا المقومرات
واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.

نبذة عن "القابضة" ()ADQ
تأسرسرت "القابضرة" ) (ADQتي قمارا أبوظبي تي عام 2018ع وهي قمدى أكبر الشرركات القابضرة على مسرتوى المنرقة
التي تمتلك اسرتثمارات مباشررا وغير مباشررا تي أكثر من  90شرركة ممليا ل وعالميال .وتعمل "القابضرة" ) (ADQكشرركة
مسرتثمرا ومالكة لاصرولع مين تمتلك ممفظة واسرعة تضرم عددا ل من الم سرسرات الكبرىع عبر عدد من القراعات الر يسرية
تي االقتصررراد المتنو ع بما تي لك الراقة والمراتق واألغ ية والزراعة والصرررمة والدواا والنقل والخدمات اللوجسرررتية
وغيرها.
وانرالقا ل من دورها كشرريك اسرتراتيجي لمكومة أبوظبيع تلتزم "القابضرة" ) (ADQبعملية تسرريع تروير اإلمارا لتصرب
اقتصادا ل تناتسيا ل عالمي المستوى قا م على المعرتة.
لمزيرد من المعلومرات يرجى زيرارا  adq.aeأو المراسررررلرة على  .media@adq.aeكمرا يمكنكم مترابعرة "القرابضرررررة"
) (ADQعلى مواقع التواصل االجتماعي تي تويترع وقنستاغرامع ولينكدقن.
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