
 

 

 

 

Πποζθοπά Aldar Properties για εξαγοπά πλειοψηθικού μεπιδίος αιγςπηιακήρ SODIC 

Σύκθσλα κε εκηξαηηλά νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ν εδξεύσλ ζην Abu Dhabi κεγάινο εκηξαηηλόο 

όκηινο real estate developers, Aldar Properties –νπνίνο κάιηζηα αλαθέξεηαη σο ν κεγαιύηεξνο ηνπ εγρώξηνπ ελ 

ιόγσ θιάδνπ πνπ είλαη εηζεγκέλνο ζην Χξεκαηηζηήξην- εγείηαη θνηλνπξαμίαο ε νπνία ππέβαιε κε δεζκεπηηθή 

πξνζθνξά γηα ηελ εμαγνξά πιεηνςεθηθνύ κεξηδίνπ –ηεο ηάμεσο ηνπ 51%- ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ επίζεο 

κεγάινπ αηγππηηαθνύ νκίινπ SODIC (Six of October Development & Investment Company), ν νπνίνο εδξεύεη 

ζηα δπηηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Τα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ όηη ε πξνζθνξά ηεο ελ ιόγσ 

θνηλνπξαμίαο αλήιζε ζε 18-19 αηγππηηαθέο ιίξεο (EGP) αλά κεηνρή, εθηηκώληαο ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο SODIC ζην επίπεδν ησλ EGP6,6 δηζ. (πεξίπνπ $421 εθαη.), κε πξνζθεξόκελε κέζε ηηκή αλά 

κεηνρή θαηά 14% πςειόηεξε από ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο SODIC ζην Χξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ 

ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. Όπσο αλέθεξαλ ηα νηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα, ε θαηάζεζε ηεο σο άλσ κε 

δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο είρε σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ ακθνηέξσλ ησλ νκίισλ ζηηο 

15/3, θαηά 2,2% όζνλ αθνξά ηελ Aldar θαη θαηά 7% όζνλ αθνξά ηε SODIC, ζηα Χξεκαηηζηήξηα Abu Dhabi 

θαη Αηγύπηνπ αληίζηνηρα.   

  Ο εκηξαηηλόο νηθνλνκηθόο Τύπνο αλαθέξεη όηη ε SODIC θαηέγξαςε εμαηξεηηθά πςειέο πσιήζεηο ηεο 

ηάμεσο ησλ EGP7,4 δηζ. ην 2020, παξαδίδνληαο πεξίπνπ 1.200 νηθηζηηθέο κνλάδεο ζηελ αγνξά, ελώ ε 

πξνζθνξά πνπ ππέβαιε ε θνηλνπξαμία ππό ηνλ όκηιν Aldar Properties ππόθεηηαη ζε εγθξίζεηο από ηηο 

θαλνληζηηθέο Αξρέο ησλ δύν ρσξώλ. Επίζεο ε θνηλνπξαμία πξόθεηηαη λα δηεμάγεη έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (“due diligence”) ηεο SODIC, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ 

αλακέλεηαη λα θαηαζέζεη θαη δεζκεπηηθή πξνζθνξά γηα ηελ εμαγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνύ παθέηνπ ηεο SODIC. 

  Σεκεηώλεηαη όηη ν όκηινο Aldar, ν νπνίνο «αζθπθηηά» ζηελ εκηξαηηλή αγνξά αθηλήησλ 

επξηζθόκελνο αληηκέησπνο κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο εμαηηίαο ησλ πησηηθώλ ηάζεσλ ησλ ηηκώλ 

ηεο θηεκαηαγνξάο ηδηαίηεξα ζην Abu Dhabi εδώ θαη αξθεηά ρξόληα, επηζπκεί ζθόδξα λα επεθηείλεη ηε 

δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζηελ Αίγππην, δεδνκέλνπ ηνπ εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε εθεί αγνξά θαη 

ηεο αθζνλίαο πξννπηηθώλ θαη επθαηξηώλ γηα αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ αθηλήησλ ζηελ ελ ιόγσ ρώξα. Σύκθσλα 

εμάιινπ κε ηελ νπηηθή ηεο Aldar, ε εμαγνξά ηεο SODIC απνηειεί ελδεδεηγκέλε ζηξαηεγηθή, δεδνκέλνπ όηη ν 

αηγππηηαθόο όκηινο δηαζέηεη εμαηξεηηθά επξύ ραξηνθπιάθην εθηάζεσλ πξνο αλάπηπμε, θαζώο θαη ζηαζεξά 

πςειά έζνδα πνπ κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη ζε ρξεκαηνδόηεζε αλαπηπμηαθώλ έξγσλ. 
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