
  

June 15, 2014 

Athlone Investments signs definitive agreement for acquisition 
of 75% of Moçambique based Vaninga & Investimentos 

Gordon Edwards – Vaninga’s Chairman  :“ The growth potential in the data centre 
market in the southern part of the African continent is huge: in the future we will see 
the broadband and cloud services market developing at a rate similar to that 
experienced in the African cellular market.”  

This forward-looking information is based, among other things, expectations and 

assumptions of the Company regarding the current status, areas of operations and 

business environment as they are at the date of this document, the analysis of general 

information available to the Company at the date of this document and future 

developments and there is no certainty as to the willingness, integrity and / or 

realization. Realization of forward-looking information stated may be affected by 

factors that cannot be assessed in advance and are not controlled by the Company, 

including changes in market conditions and the environment, regulatory changes, 

changes in economic conditions and / or the realization of any of the risk factors of 

the Company as detailed in the Company which is posted Magna. 

Today (Friday), Athlone Investments signed a share purchase agreement providing for 

the acquisition of 75% of the Moçambique based telecom company Vaninga & 

Investimentos Limitada.  Vaninga will act as a provider of digital communication and 

data centers services focused on customers in Moçambique and the surrounding 

countries.  Athlone Investments intends to appoint key members of the Vaninga team 

to Athlone’s Board of Directors following approval of the shareholders General 

Meeting. 

These are entrepreneurs with a strong background in the deployment of ICT 

infrastructure in new markets – the company is led by two leading industry figures – 

Ross Macdonald and Gordon Edwards.  Macdonald was a founding member of MTN 

and was responsible for the Groups international expansion strategy. Today the 

company has over 210 million subscribers in 23 African and Middle East countries 

and annual revenues in excess of $35bn. Edwards was one of the founders of DataTec 

a Global IT services company which operates in 50 countries across the globe with 

revenues today of over $5bn.  Edwards also has extensive experience in deploying 

telecommunications infrastructure in the Southern Africa region.  



Moçambique has experienced, over the past 5 years, average growth rates of 7% per 

year. This is a higher growth rate than that of the African continent which stands at an 

average of 5% a year. Analysts forecasts show that it will maintain if not extend this 

differential. The main reason for the accelerated growth of Moçambique’s economy is 

its development as a powerful energy supplier. In addition to the growing coal mining 

industry which is expected to make Moçambique the largest exporter of coal in the 

world within the next 10 years, about 100 TCF of natural gas was recently discovered 

which led to energy giants such as Anadarko, ENI and Statoil beginning operations in 

Moçambique. Analysts predict that by 2019 Moçambique’s economy will grow at an 

average rate of 8%. 

The Moçambique communications market is relatively underpenetrated with 

approximately 26 mobile phone subscribers per 100 inhabitants and less than one 

land-line subscriber per 100 inhabitants. There are just 23,000 broadband subscribers 

which represents a 0.6% penetration of households - one of the lowest in Africa. 

There are however 1.9 million mobile broadband connections and there are over 1 

million Internet users and 400,000 Facebook users despite the fact that just 6% of the 

population of 25 million has access to computers. Athlone, believes that the market, 

provides more than enough scope for Vaninga to establish itself in order to meet 

existing needs and to prosper in the wake of Moçambique’s rapid economic growth. 

Industry analysts estimate that by 2020 mobile penetration will reach 99% with 30 

million connections including 19.5 million mobile broad band connections – more 

than 10 times the number of connections today.   

Athlone points out that Moçambique is, from a strategic point of view, located at an 

important landing point for a number of recently laid marine cables delivering 

massive capacity of international data connectivity.  The company expects that, 

following on from Vaninga establishing itself in Moçambique, it will be able to act as 

a hub for data centre and cloud related services serving the neighboring countries and 

wider region.  

Apart from four, small data centers working primarily for the government, at present 

there are no neutral data centers serving the small business and consumer market in 

Moçambique.  In South Africa, for example, today there are 25 data center providers 

and some 60 data centers with a floor area of some 65,000m2. 

Vaninga has a license to provide advanced communications services that, as of today, 

do not exist in Moçambique.  These services include Cloud based services, voice and 

data services over fixed and wireless networks and Internet services to commercial 

users and consumers.  Vaninga intends to make its services available to Government, 



financial services companies, telecommunications companies, multinational 

companies, SME’s and consumers.   

According to the memorandum of understanding signed recently, Athlone will issue 
approximately 30m shares to the Vaninga shareholders in return for 75% of Vaninga’s 
outstanding shares.  This will give the Vaninga shareholders a 50% stake in Athlone.  
Athlone will also provide Vaninga with a $2 million dollar loan, $500,000 of which 
has already been advanced.  As of today, the deal requires the approval of Athlone’s 
shareholders General Meeting and other regulatory approvals. The Athlone 
Shareholders meeting has been called for July 24, 2014. 

Stan Bharti, Chairman of Athlone, says: “The growth potential in the field of data 
centres and Cloud services in Moçambique and Southern Africa is huge.  
Communications infrastructures have improved significantly and provide fertile 
ground for the provision of essential and advanced new Cloud services in 
Moçambique and surrounding countries”. 
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   75%רכישת ל חתמה על הסכם סופיאתלון השקעות 

  היושבת במוזמביק   Vaninga & Investimentos  -מ

דאטה סנטרס השל ונינגה: פוטנציאל הצמיחה בשוק  שב הראשיו –גורדון אדוארדס 
הבתולי של דרום יבשת אפריקה הוא עצום; בעתיד נראה את שוק שירותי הפס הרחב 

   .מתפתח בקצב דומה להתפתחות של שוק הסלולאר באפריקהוהענן 

, הנוכחי מצבה לגבי החברה של והערכות ציפיות על, היתר בין, מבוסס זה עתיד פני צופה מידע

 שברשות כללי מידע ניתוח, זה מסמך הכנת במועד שהינם כפי העסקית וסביבתה פעילותה תחומי

 שלמותם, נכונותם בדבר וודאות כל אין אשר עתידיות והתפתחויות זה מסמך הכנת מועד החברה

 ניתן שלא מגורמים שתושפע יכול כאמור עתיד פני צופה מידע של התממשותו. התממשותם או/ו

 שינויים, והסביבה השוק בתנאי שינויים לרבות, החברה בשליטת ושאינם מראש להעריכם

 כפי החברה של הסיכון מגורמי איזה של התממשותם או/ו, הכלכלי במצב שינויים, רגולטורים

  .א"במגנ פורסמו אשר החברה בדוחות שמפורטים

ממניות חברת הטלקום  75%חברת אתלון השקעות הודיעה ביום (ד') על השלמת הרכישה של 

Vaninga  & Investimentos Limitada  ממוזמביק. ונינגה תשמש כספק תקשורת דיגיטלית

קוחות במוזמביק ובמדינות השכנות לה. בכוונת אתלון ודאטה סנטרס בין אזורי שישרת ל

  השקעות למנות מנהלים מחברת ונינגה לדירקטורים באתלון בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות. 

החברה מנוהלת על   - מדובר ביזמים בעלי רקע עשיר בפריסת תשתיות תקשורת בשווקים חדשים 

רוס מקדונלד וגורדון אדוארדס.  –העולמית  IT-ידי שני אישים מובילים בתעשיית הדאטה וה

אשר פועלת בתחום המובייל באפריקה מאז  MTNמקדונלד היה חבר בצוות המייסד של חברת 

מיליון  210 כיום מעל MTN -אסטרטגית ההתרחבות של החברה. לעל והיה אחראי  1994

מיליארד דולר  35$מדינות באפריקה והמזרח התיכון עם הכנסות העולות על  23- משתמשים ב

 50-בינלאומית הפעילה ב ITאדוארדס היה אחד המייסדים של חברת דאטהטק, חברת בשנה. 

מיליארד דולר לשנה. בנוסף,  5-מדינות שונות בעולם שהיקף ההכנסות שלה כיום עומד על כ

  לאדוארדס ניסיון רב בהטמעה של תשתיות תקשורת בדרום יבשת אפריקה.  

 5- בשנה ב 7%תפעל חברת ונינגה, מציגה נתוני צמיחה ממוצעת של  המדינה ממנה –מוזמביק 

 5%השנים האחרונות. הנתון גבוה יותר מנתון הצמיחה של יבשת אפריקה העומד בממוצע על 

לשנה. הסיבה המרכזית להתפתחות המואצת של כלכלת מוזמביק היא התהוותה כמעצמת 

בהתמדה וצפויה להפוך את מוזמביק אנרגיה. בנוסף לתעשיית כריית הפחם מפותחת וגדלה 



גז טבעי  TCF 100- ליצואנית הפחם הגדולה בעולם בעשור הקרוב, נמצאו לאחרונה במדינה כ

שפועלות וצפויות להרחיב  Statoil-ו Anadarko ,ENIשהובילו לכניסתן של ענקיות אנרגיה כמו 

זמביק צפויה לצמוח כלכלת מו 2019את פעילותן במוזמביק. האנליסטים צופים, כי עד לשנת 

 בשנה.  8%בשיעור ממוצע של 

 26שיעור החדירה לשוק התקשורת במוזמביק נמצא בקצה התחתון באפריקה, עם שיעור של 

תושבים.  100תושבים, ופחות ממנוי אחד של טלפון קווי לכל  100מנויי טלפונים ניידים בערך לכל 

למשקי בית  0.6%שיעור חדירה של אלף מנויי פס רחב המייצגים  23-במוזמביק יש כיום כ

מיליון חיבורי פס רחב  1.9מהנמוכים באפריקה. לעומת זאת, למדינה יש  - 0.1%-המהווים כ

 6%- משתמשי פייסבוק, למרות שרק ל 400,000ניידים, יותר ממיליון משתמשי אינטרנט ומעל 

מאמינה, כי השוק מיליון תושבים יש כיום גישה למחשבים. אתלון  25-מהאוכלוסייה המונה כ

מספק די והותר מקום לונינגה כדי לבסס את עצמה כמענה לצרכים הקיימים לאור השגשוג 

  והצמיחה הכלכלית במוזמביק.

מיליון  30עם  99%-, שיעור חדירת הניידים יגיע ל2020על פי הערכות אנליסטים, עד שנת 

  ממספר החיבורים כיום. 10מפי יותר  –מיליוני חיבורי פס רחב לניידים  19.5חיבורים, לרבות 

באתלון מציינים כי מוזמביק ממוקמת מבחינה אסטרטגית בנקודת נחיתה חשובה עבור מספר 

כבלים תת ימיים שהונחו לאחרונה ואשר מספקים נפח נכבד מהעברת המידע הבינלאומי. בחברה 

דאטה סנטרס מצפים כי לאחר התבססותה של ונינגה במוזמביק היא תוכל לשמש כצומת מרכזי ל

  ולשירותי ענן, המשרת מדינות נוספות בדרום אפריקה הגובלות עם מוזמביק. 

במוזמביק, פרט לארבעה מרכזי נתונים קטנים לשימושים ממשלתיים בעיקר, אין כיום מענה של 

ספקים  25יש כיום  ,מרכז נתונים לעסקים ולקוחות פרטיים במוזמביק. בדרום אפריקה לדוגמה

  מ"ר. 65,000מרכזי נתונים עם שטח רצפה כולל של  60-ים וכשל מרכזי נתונ

בידי ונינגה רישיון לספק שירותי תקשורת מתקדמים שלא קיימים כיום במוזמביק. בין 

השירותים שוונינגה תספק במוזמביק ניתן למנות שירותים מבוססי ענן, שירותי קול ונתונים דרך 

טרנט ללקוחות מסחריים ולצרכנים. ונינגה רשתות קוויות ואלחוטיות ואספקת שירותי אינ

מתכוונת לספק את שירותיה למשרדים ממשלתיים, חברות שירותים פיננסיים, חברות 

  טלקומוניקציה וחברות בינלאומיות הפועלות במוזמביק.

ממניות אתלון מיליון  30 - כ Vaningaעל פי ההסכם שנחתם, אתלון תנפיק לבעלי המניות של 

. בנוסף, אתלון תספק Vaningaמחברת  75%- מהחברה, בתמורה ל 50% - כ תהשקעות, המהוו

אלף דולר מתוכה כבר הועברו לונינגה.  500 - , אשר כVaninga-מיליון דולר ל 2הלוואה בסך של 

ואישורים  24/7/2014קיום העסקה תלוי באישור אסיפת בעלי המניות אשר זומנה ליום 

  רגולטורים שונים. 

מר כי "פוטנציאל הגדילה של הדאטה סנטרס ושל אתלון השקעות א הראש ושבי –סטן בהרטי 

ושירותי הענן במוזמביק ודרום אפריקה הוא עצום. תשתיות התקשורת השתפרו בצורה ניכרת 

 . "ויצרו כר נוח לספק שירותי טלקום חיוניים וחדשניים במוזמביק ובמדינות הקרובות לה


		2014-06-15T15:53:51+0000
	Not specified




