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Mannai Corporation announces the مجمع رشكات المناع تعلن عن االستحواذ عىل حصص
squeeze-out of Gfi Informatique's shares األقلية ف رشكة ج اف اي انفورماتيك بعد نتائج عرض
ر
following the results of the buy-out offer
الشاء

Following today's notice published by the
Autorité des marchés financiers (AMF) on
the results of the buy-out offer for Gfi
Informatique's shares which was opened
between 29 November 2018 and 12
December
2018
included,
Mannai
Corporation announces that it acquired
through the buy-out offer 604,539 shares at
a price of EUR 10.50 per share.1
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The squeeze-out of the remaining Gfi
Informatique shares not held by Mannai
Corporation was implemented today and
the shares were transferred to Mannai
Corporation for the same consideration as
the consideration of the buy-out offer, i.e.,
EUR 10.50 per share (net of all costs), it
being specified that the 70,030 treasury
shares and the 272,244 free shares which
are subject to liquidity agreements between
Mannai Corporation and their beneficiaries
were excluded from the squeeze-out.

وجرى تنفيذ االستحواذ عىل حصص األقلية المتبقية
ر
ج اف اي انفورماتيك غب المملوكة لمجمع رشكات
بشكة ر ي
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المناع
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.والمستفيدين منها من عملية االستحواذ

ُ
As a result of the squeeze-out, Gfi ج اف اي
،ونتيجة لهذا االستحواذ
لن تعد أسهم ر ي
ً
ن
Informatique's shares are no longer listed on انفورماتيك مدرجة بعد ذلك يف سوق يورونكست باريس
.الخاضعة للتنظيم
the regulated market of Euronext Paris.

Following the closing of the buy-out offer, Mannai Corporation held in total 64,911,481 Gfi Informatique shares,
representing circa 97.51% of the share capital and voting rights of Gfi Informatique.
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In accordance with the AMF's general
regulation, CACEIS Corporate Trust is in
charge of the centralization of the squeezeout. The funds relating to the compensation
of the Gfi Informatique shareholders which
would not have been paid following the
squeeze-out will be kept by CACEIS
Corporate Trust for a ten-year period
following the implementation date of the
squeeze-out. After this period, the funds not
delivered will be transferred to the Caisse
des Dépôts et Consignations. These funds
may be claimed by beneficiaries subject to
the thirty-year period after which they will
benefit to the French State.
Mannai
Corporation's
and
Gfi
Informatique's joint information note (note
d'information conjointe) which received the
AMF visa n° 18-537 on 27 November 2018 is
available on the websites of the AMF
(www.amf-france.org), Mannai Corporation
(www.mannai.com) and Gfi Informatique
(www.gfi.world). Mannai Corporation's and
Gfi Informatique's respective "other
information" documents are available on
the AMF website (www.amf-france.org) as
well as respectively on the websites of
Mannai Corporation (www.mannai.com)
and Gfi Informatique (www.gfi.world).
About Gfi Informatique
Gfi Informatique is a major player in valueadded IT services and software in Europe,
and occupies a strategic position in its
differentiated approach to global firms and
niche entities. With its multi-specialist
profile, the Group serves its customers with
a unique combination of proximity, sector
organisation
and
industrial-quality
solutions. The Group has around 15,000
employees and generated revenue of
€1.132 million in 2017.
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ن
ر
تتمب بتخصصاتها المتعددة
الت
وتقدم
المجموعة ً ي
ً
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 مليون يورو ن يف عام1.132 المجموعة إيرادات تبلغ
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About Mannai Corporation

نبذة عن مجمع رشكات المناع

Mannai Corporation is a diversified publicly
listed conglomerate spanning the key
industry and services sectors. Created over
60 years ago and headquartered in Doha,
Qatar, the group has grown over the years
through a business portfolio and
geographical diversification strategy. Today,
the core activities of the group include
information
and
communication
technology,
automotive
distribution,
jewellery retailing, heavy equipment
distribution and services and engineering
services to the oil and gas sector.

،ه مؤسسة متنوعة األنشطة
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قدر كبب من النمو منذ تأسيسها من خالل
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 وأصبحت،اسباتيجية تنوي ع محفظة أعمالها وجغرافيتها
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وتجارة التجزئة ن يف المجوهرات وتوزي ع وخدمات المعدات
.الثقيلة وتقديم الخدمات الهندسية لقطاع النفط والغاز

Mannai Corporation employs over 21,000
employees within its group of companies. As
of December 31st 2017, Mannai Corporation
recorded 1.62 billion euros in revenue and a
122 million euros net profit. Mannai
Corporation is listed on the Qatar Exchange
since 2007 (QE: MCCS).
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، مليار يورو1.62  إيرادات بقيمة2017
ي
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Disclaimer

بيان إخالء المسؤولية

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
TO ANY JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF
SUCH A RELEASE IS UNLAWFUL OR WOULD
SUBJECT MANNAI CORPORATION TO ANY
LEGAL OBLIGATIONS. YOU MAY NOT
FORWARD OR OTHERWISE TRANSMIT A
COPY OF THIS PRESS RELEASE TO ANY
OTHER PERSON.

النش أو التوزي ع سواء بشكل ر
ليس لإلصدار أو ر
مباش أو غب
ر
مباش نف أي بلد يكون فيها ر
نش أو تعميم مثل هذا البيان
ني
ُ
ن
ر
خضع مجمع شكات
الصحف غب
ِ قانون أو من شأنه أن ي
ري
ي
ن
 وال يجوز إعادة توجيه.المناع إىل أي البامات قانونية
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ن
الصحف أو إرسالها بأي طريقة خالفا
البيان
هذا
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نسخة
ي
.لذلك إىل أي شخص آخر

This press release is for information
purposes only and does not constitute and
cannot be construed as an offer or invitation
to purchase or sell any securities of Gfi
Informatique by Mannai Corporation in any
jurisdiction, including in France. The

ن
الصحف معد ألغراض المعلومات فقط وال
هذا البيان
ي
ر
يشكل وال يمكن تفسبه عىل أنه عرض أو دعوة لشاء أو
بيع أي أوراق مالية ن يف رشكة ر
ج اف اي انفورماتيك من
ي
.المناع ن يف أي بلد بما ن يف ذلك فرنسا
جانب مجمع رشكات
ي
ن
ُ
ن
ويحظر تعميم أو ر
الصحف يف أي
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dissemination, publication or distribution of
this press release is prohibited in any
country where such dissemination,
publication or distribution would constitute
a violation of applicable law or regulation or
would subject Mannai Corporation to any
legal requirements. These statements do
not represent investment advice neither a
solicitation for the purchase or sale of
financial instruments as contemplated by
the laws in any country or state.
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 أو،للقواني أو اللوائح السارية
من شأنه أن يشكل مخالفة
ُ
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المناع إىل أي
خضع مجمع شكات
ِ من شأنه أن أن ي
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 وال تمثل هذه البيانات أي مشورة.متطلبات قانونية
استثمارية وال استمالة ر
لشاء أو بيع أي محررات مالية
ن
.القواني ن يف أي دولة أو والية
حسبما تنص
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