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اع قطفي بيع  سيلد إير يمثل شلقانيمكتب ال
  دوالر أمريكي مليار ٣٫٢بقيمة ديفيرسي 

SHALAKANY ASSISTS SEALED 
AIR CORPORATION IN SALE OF 

DIVERSEY FOR $3.2 BILLION 
 

ير سيلد إ الشلقاني أن يعلن أنيسر مكتب  – القاهرة، مصر

ً  – كوربوريشن قد انتهت  من –كما تم اإلعالن عنه سابقا

قطاع ديفيرسي كير باإلضافة إلى قطاعات أعمال نظافة بيع 

فوود كير وذلك إلى شركة بين الطعام والتنظيف مع قطاع 

لالستثمارات (وهي شركة استثمارات خاصة  كابيتال

 .مليار دوالر أمريكي ٣٫٢مؤسسة في بوسطن) وذلك مقابل 

 

يز وتعزخطوة مهمة في تحول سيلد إير وتسجل هذه الصفقة 

للنمو المربح بما في ذلك  تركيزها على استراتيجيتها

أعمالها الجوهرية. وسوف تستخدم االستثمار المستمر في 

م مديونيات باإلضافة إلى شراء أسهالحصيلة البيع في تسوية 

  لشركة.للنمو اخزينة وتمويل مبادرات 

Cairo, Egypt – Shalakany are pleased to 

announce that Sealed Air Corporation has 

completed the previously announced sale of 

its Diversey Care division along with the food 

hygiene and cleaning business within its Food 

Care division to Boston-based private equity 

firm, Bain Capital Private Equity, for $3.2 

billion.  

This divestiture marks a significant milestone 

in Sealed Air's transformation and will aid it to 

focus on profitable growth strategy, including 

continued investment in core business. The 

proceeds will be used to pay down debt, buy 

back shares and fund growth initiatives.  

انوني بصفته المستشار القسيلد إير مكتب الشلقاني  مثلوقد 

هذه  فيجميع األصول المصرية  لنقل ملكيةالوحيد 

لى عمجال هذا الالتي تعد من أكبر الصفقات في والصفقة، 

  .٢٠١٧مستوى العالم في 

Shalakany assisted Sealed Air Corporation as 

the sole sell side legal advisor for all Egyptian 

assets on this transaction, which is one of the 

largest global acquisitions in this sector in 

2017. 

بمكتب على الشلقاني، الشريك الرئيسي وقد صرح 

يلد سقد نجحنا في مساعدة "يسرنا أن نكون  باآلتيالشلقاني 

 لعمي سيلد إيرف – في هذه الصفقة االستراتيجيةإير 

تمثل خطوة أساسية  وهذه الصفقة –منذ أمد طويل  للمكتب

  ". تمويل مبادرات النمو للشركةفي 

Aly El Shalakany, the lead partner from 

Shalakany acting on the transaction, said: “we 

are very pleased to have successfully assisted 

Sealed Air, a long standing client of the firm, 

with this strategic disposal, which marks a key 

step in its funding of fund core growth 

initiatives”. 

 مكتب الشلقانيرح عمر شريف، المحامي الرئيسي بكما ص

 مجال تمكنا من االستفادة من خبراتنا في"لقد  باآلتي

 سيلد إيرمن أجل مساعدة  الدولية اتواالستحواذ اتاالندماج

 ليةالدو في جميع الجوانب القانونية المصرية لهذه الصفقة

". ةهذه الصفق اكمالنجاح في للالمعقدة، والتي كانت أساسية 

Omar Sherif, the lead senior lawyer from 

Shalakany on the transaction, said: “we were 

able to successfully leverage our significant 

cross-border experience and expertise to 

assist Sealed with all the Egyptian regulatory 

aspects of this complex offshore transaction, 

which was key to achieving the successful 
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closing of this deal”. 

  About Shalakany Law Office  بخصوص مكتب الشلقاني

تاريخ تأسيس المكتب في  منذمع خبرة أكثر من قرن 

ونمو قياسي مما يجعله من  نجاح، حقق المكتب ١٩١٢

ً من المكاتب الرائدة في مصر  أعرق المكاتب وواحدا

ومستشار  محام سبعونوالشرق األوسط. مع أكثر من 

ً، يقدم المكتب خدمات واستشارات  أحد عشريضمون  شريكا

 لى قاعدة واسعة من الموكلينإ من الدرجة األولىقانونية 

يه تبكالدوليين واالقليمين والمحليين من خالل م والعمالء

 في القاهرة واإلسكندرية. الكائنين

  

With over a century of experience and since 

its establishment in 1912, the Firm has 

achieved a record of success and growth that 

today makes it the longest established firm 

and one of the leading firms in Egypt and the 

Middle East. With over 70 lawyers and 

counselors, including 11 partners, the Firm 

provides first-rate quality legal services to a 

broad base of multinational, regional and 

premium local clients thorugh its offices 

located in Cairo and Alexandria.  
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Contacts Us 

Name: Rana Elwy 

Email: marketing@shalakany.com 

Phone number: +02 27399107 

 


