
 السيارات لتقسيط كونتكت لمحفظة جنيه مليار 1,1 بقيمة توريق سندات إصدار عن تعلن كابيتال ثروة

 

 بلغتوكونتكت لتقسيط السيارات وشركاتها الشقيقة  لمحفظة عشر السادس اإلصدار للتوريقثروة  شركة نفذت

شرائح بآمجال مختلفة تتراوح بين عام و خمس  3مليار مجنيه مقسمة على  141.1مجمالية لصإصدار اإلقيمة ال

 ضمانو بترويجو قام  لصإصدارو مستشار مالى  مديربدور لترويج وتغطية اإلكتتاب قامت ثروة  كماأعوام. 

ندات بعد قد طرحت السكتتاب. ومن بنك مصر و البنك التجارى الدولى وقام بنك مصر بتلقى اإل كلاإلكتتاب 

تميزت بجودة و« ميريس»ئتماني كتتاب من قبل شركة الشرق األوسط للتصنيف اإلعتماد تصنيف شرائح اإلإ

  (.,AA+ AA, Aإئتمانية عالية حيث تراوحت تصنيفاتها بين )

 
 -تاب  اإلكتالعضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية  –/ أيمن الصاوى األستاذ صرح السياق هذا وفى

نفخر بتنفيذ هذا اإلصدار والذى يعد األكبر فى السوق المصرى ففى ظل ظروف سوق صعبة تمكنا من "

المحافظة اعلى مجودة للتصنيف اإلئتمانى وذلك بفضل خبرة وكفاءة فريق العمل فى هيكلة اإلصدار  باإلضافة 

قة كبرى المؤسسات المالية . ونود ان نشيد إلى الجودة اإلئتمانية لمحافظ كونتكت ، مما مكننا من اكتساب ث

بالجهد المبذول من كل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى فى اتمام تنفيذ اإلصدار خالل فترة زمنية ومجيزة 

مليون مجم من اإلصدار بينما قام البنك التجارى الدولى  099حيث قام بنك مصر بتغطية وترويج حوالى 

 يون مجنيه." مل 399بتغطية وترويج حوالى 

 

مليار مجنيه، وكانت لثروة الريادة  19من إصدارات ثروة التى تجاوزت  والعشرون الثانىويعد هذا اإلصدار 

إضافة الى كونها أول مصدر لسندات توريق  على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق

ذ إصدار مجديد مدعوم بأصول عقارية ألحد ومن الجدير بالذكر ان ثروة بصدد تنفي مدعومة بأصول عقارية.

 .أكبر المطورين العقاريين وبقيمة تتجاوز النصف مليار مجنيه

 

 

 نبذة عن ثروة كابيتال:

 

 إدارة مجموعة من الشركات تتولىحيث كابيتال مجموعة رائدة فى تقديم الحلول والخدمات التمويلية  ثروة

 . التمويلية والخدمات المنتجات من متكاملة مجموعة خاللها من تقدم

تتبنى منهجا مبتكرا لضمان تقديم خدماتها بأعلى مجودة خدمة وأسهل إمجراءات مما حفظ لها  ثروة كابيتال

تعملة عن والمس الجديدة السيارات شراء برامج تمويلية متنوعة لتمويل تقديم الريادة على مدار السنوات فى

 ى تميز برنامج كونتكت للتشطيب وبرامج تمويل السلعالسيارات إضافة ال طريق برامج كونتكت لتقسيط 

 لىالتموي للتأمجير ْبلَس شركةو برامج تمويل الشركات الصغيرة من خالل  Getgo المعمرة من خالل شبكة 

مع خدمات أخرى تقدم للشركات ، إضافة الى كونها أول و أكبر مصدر لسندات التوريق فى مصر فى مختلف 

 المجاالت.
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