EFG Hermes Factoring Receives License to Offer Services in the Egyptian
Market
The new venture, scheduled to be fully operational by Q3 2018, will offer a comprehensive suite of
factoring services for both domestic and international transactions and delivers on the Firm’s product
and revenue diversification strategy
28 March 2018
(Cairo, Egypt) — EFG Hermes, a leading financial services corporation serving MENA and Frontier
Emerging Markets, announced today that its subsidiary, EFG Hermes Factoring, received a license to
offer factoring services in the Egyptian market, reinforcing the Group’s market-leading position and
further diversifying its product offering to large corporates and SMEs across Egypt.
EFG Hermes has allocated an initial EGP 250 million to operate the new venture, which falls under the
umbrella of its non-bank finance platform, EFG Finance Holding.
“The new venture will leverage our liquid balance sheet and our growing relationships with financial
institutions to build an optimal capital structure that is capable of meeting fast-growing demand for
factoring services from both large corporates and SMEs alike,” said EFG Hermes Holding’s Group CEO
Karim Awad. “Venturing into the factoring space is yet another step in our strategy of diversifying our
product offering”.
Factoring services provide businesses with a means to access financing through assigning future
receivables or payables to a third party or a ‘factor’ at a discount. Factoring receivables/payables,
including checks, invoices and contracts among others, allows businesses to meet their immediate
working capital financing needs and obtain liquidity to invest in future growth plans.
“The Egyptian factoring industry is fairly young with only a handful of players offering varying degrees
of service depth and comprehension,” said Fatma Lotfy, Chairperson of EFG Finance Holding, and
Chairperson of EFG Hermes Factoring. “Our aim is to bring a comprehensive and high-quality suite of
factoring services that address a critical financing gap within a few months of acquiring our license. To
that regard, we have put in place a highly experienced team of banking and financial services
professionals, under the leadership of Ahmed El Bakry as the new venture’s Vice Chairman & Managing
Director, to operate EFG Hermes Factoring with a soft launch target date set for the third quarter of 2018
and a plan to become fully operational before the close of the year.”
“Our service offering will extend tailor-fit factoring packages that cater to the needs of large-cap
corporations as well as to those of SMEs,” said Walid Hassouna, CEO of EFG Finance Holding and EFG
Hermes’s Head of Debt Capital Markets. “Key offerings will include facilities covering both domestic
and international transactions for import and export operations, supply chain financing and discounting
products.”
EFG Hermes Factoring will be a subsidiary of EFG Finance Holding, which also includes valU for
installment sales services, EFG Hermes Leasing and Tanmeyah, Egypt’s largest private microfinance
provider.
—Ends—

About EFG Hermes
With a current footprint spanning eleven countries across four continents, EFG Hermes started in Egypt
and has grown over 30 years of success to become a leading financial services corporation with access to
emerging and frontier markets. Drawing on our proven track-record & a team of more than 2,900 talented
employees, we provide a wide spectrum of financial services that include investment banking, asset
management, securities brokerage, research and private equity to the entire region. EFG Hermes launched
the NBFI Platform, EFG Hermes Finance, which will overlook activities in the non-banking finance field
through EFG Hermes Leasing, Tanmeyah Microfinance, valU for instalment sales services and EFG
Hermes Factoring. This comes in light of the Firm’s strategy to focus on two main pillars: product
diversification and geographic expansion into frontier markets — which has seen the firm establish a
physical presence in Pakistan, Kenya, Bangladesh & the United States.

For further information, please visit www.efghermes.com & stay connected with us:
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May El Gammal
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Note on Forward-Looking Statements
In this press release, EFG Hermes may make forward looking statements, including, for example, statements about management’s expectations,
strategic objectives, growth opportunities and business prospects. These forward-looking statements are not historical facts but instead represent
only EFG Hermes’ belief regarding future events, many of which, by their nature are inherently uncertain and are beyond management’s control
and include among others, financial market volatility; actions and initiatives taken by current and potential competitors; general economic
conditions and the effect of current, pending and future legislation, regulations and regulatory actions. Accordingly, the readers are cautioned
not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date on which they are made.

المجموعة المالية هيرميس للتخصيييييي تحصييييي علة مزصييييية ماا لة الم يييييا لت
التخصي في السوق المصري

ز ما

 ،التي من المقرر إطالقها قبل نها ي العام ،باقي متكاملي من حلول ومنت ات التخصرررررر للتعامالت المحل ي
توفر الشررررررردي ال
وال ول ي ،وذلك في إطار استرات ي تنو ع المنت ات ومصادر اإل رادات
ال اهرة ،في  82مامس 8102
أعلنت ال وم الم موعي المال ي ه رم س – المؤسسي المال ي واالستثمار ي الرائ في الشرق األوسط واألسواق الناشئي والمبت ئي – عن
حصول شردتها التابعي الم موعي المال ي ه رم س للتخص على رخصي مزاولي نشاط التخص في السوق المصري وذلك في خطو
ج نحو ترس ر م مكانتها السرروق ي الرائ عبر تنو ع باقي األنشررطي والخ مات المق مي إلى عمالئها سرروا من المؤسررسررات الكبرى أو
الشردات الصغ ر والمتوسطي.
 052مل ون جن ه لعمل ات الشررررررردي ال
ج ر بالذدر أن الم موعي المال ي ه رم س قامت بتخصرررررر
«الم موعي المال ي فا نانس القابضي» منصي التمو ل غ ر المصرفي للم موعي المال ي ه رم س.

التي سررررررتعمل تحت م لي

سوف تستف من وفر
وفي هذا السر اق أوضر در عوض الرئ س التنف ذي للم موعي المال ي ه رم س القابضي ،أن الشردي ال
الس ولي النق ي وشبكي العالقات الوط مع دبرى المؤسسات المال ي في بنا ه كل رأسمالي قوي قادر على تلب ي الطلب المتنامي على
خ مات التخصر من جانب المؤسرسرات الكبرى والشرردات الصرغ ر والمتوسرطي على ح سروا  ،مضر فاا أن التوسع في تق أنشطي
التخص أتي في إطار استرات ي تنو ع المنت ات والخ مات التي تق مها الشردي.
و ع نشرررراط التخصرررر معاملي مال ي تقوم ف ها الشررررردات بحوالي حقوقها ومسررررتحقاتها أو التزاماتها المسررررتقبل ي لطرف ثالث " سررررمى
ال ُمخَصر " بسرعر مخف  ،و شرمل ذلك الشر كات والفوات ر والتعاق ات ل ى الغ ر ،في مقابل الحصول على الس ولي النق ي التي تساع
تلك الشرردات على توف ر االحت اجات التمو ل ي الالممي السرتمرار ي عمل اتها التشرغ ل ي ،ودذلك الحصرول على الس ولي النق ي لتمو ل
خطط التوسعات المستقبل ي.
ومن جانبها قالت فاطمي لطفي رئ س م لس اإلدار غ ر التنف ذي للم موعي المال ي فا نانس القابضري ورئ س شردي الم موعي المال ي
ه رم س للتخصر  ،أن سروق التخصر في مصرر ح ث النشرأ و تس بوجود قل ل من موفري الخ مي على اختالف خبراته في تق
تتطلع إلى تزو السرروق المصررري خالل األشررهر القل لي المقبلي بباقي شرراملي
ذلك النوع من الخ مات .وأشررارت إلى أن الشررردي ال
فر ق
من خ مات التخصر عال ي ال ود والتي من شررأنها سر الف و التمو ل ي بالسرروق .وأضررافت لطفي أن الشررردي قامت بتخصر
عمل محترف ض نخبي من أدفأ المهارات في م ال الخ مات المال ي والمصرف ي تحت ق اد أحم البكري الذي س شغل منصب نائب
تسررررتع
رئ س م لس اإلدار والعضررررو المنت ر لشررررردي الم موعي المال ي ه رم س للتخصرررر  .وأضررررافت لطفي أن الشررررردي ال
لإلطالق الت ر بي خالل الربع الثالث من عام  0228ث التشغ ل الفعلي قبل نها ي العام.
ومن ناح ي أخرى قال ول حسررروني الرئ س التنف ذي للم موعي المال ي فا نانس القابضررري ورئ س قطاع ترت ب وه كلي ال ون بأسرررواق
سررررروف تق م باقي من المنت ات والخ مات التي تلبي مختلت االحت اجات
رأس المال بالم موعي المال ي ه رم س ،أن الشرررررردي ال
ستشمل تق تسه الت ائتمان ي
سوا للمؤسسات الكبرى أو الشردات الصغ ر والمتوسطي .وأضاف حسوني إلى أن المنت ات ال
تغطي ا
دال من التعامالت المحل ي وال ول ي لعمل ات االست راد والتص ر ،ودذلك تمو ل سالسل التور .
ج ر بالذدر أن شرررردي الم موعي المال ي ه رم س للتخصررر سررروف تنضررر لكالا من شرررردي  valUلخ مات الب ع بالتقسررر ط ،وشرررردي
الم موعي المال ي ه رم س للتأج ر التمو لي ،وشردي تنم ي للتمو ل متناهي الصغر تحت م لي «الم موعي المال ي فا نانس القابضي».
— نها ي الب ان —

عن المجموعة المالية هيرميس
تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشرر ي  22دولة عبر أربعة قارات ،حيث نشرتت الشرر ة ي القرروم المورررع وتوقعة
على مدار على أ ثر من  02عا ًما من اإلنجاز المتواور لتوبح المؤققة المالية واالقتثمارية الرائدة ي األقوام الناشئة والمبتدئة.
وتتخوررررش الشررررر ة ي تةديث باقة يريدة من الخدمات المالية
وتنفرد الشررررر ة بفريق عم محترف يضررررث أ ثر من  0022موظف.
ل
واالقرتثمارية ،تتنو بين التروي وتطيية اال تتا وددارة األورو والوقاية ي األورام المالية والبحوث واالقتثمار المباشر .وق
قامت الشرردي بططالق قطاع التمو ل غ ر المصررفي تحت م لي الم موعي المال ي ه رم س فا نانس ،والتي تتولى إدار أنشطي الشردي
في م رال التمو رل غ ر المصرررررررفي ،بمرا في ذلرك أعمرال شررررررردري الم موعي المال ي ه رم س للتأج ر التمو لي وتنم ي للتمو ل متناهي
الصرغر وشرردي  valUللتمو ل متناهي الصغر والم موعي المال ي ه رم س للتخص  .و عكس ذلك استرات ي الشردي التي تتبلور في
محور ن رئ سر ن وهما تنو ع باقي المنت ات والخ مات وتنم ي التواج ال غرافي للشررردي – وهو ما أثمر عن التوسررع بصررور مباشررر
في أسواق بادستان ود ن ا وبن الد ش والوال ات المتح األمر ك ي.

وتنفرد المجموعة المالية هيرميس بتوظيف ريادتها وخبرتها الهائلة ي مجا الخدمات المالية بشررررررتى أقرررررروام المنيةة القررررررتحداث
وا لتلبية احتياجات ومتيلبات العمء الراببين ي تعظيث
ويرح باقة مت املة من أحدث المنتجات والخدمات المالية المورممة خوي ً
اقتثماراتهث المالية ي عالث دائث التيور.
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إبراء الذمة
ق تكون الم موعي المال ي ه رم س ق أشارت في هذا الب ان إلى أمور مستقبل ي من ب نها على سب ل المثال ما تعلق بتوقعات اإلدار واالسترات ي
واأله اف وفرص النمو والمؤشررات المسرتقبل ي لننشرطي المختلفي .وهذا التصر حات المتعلقي بالمستقبل ال تعتبر حقائق فعل ي وإنما تعبر عن رؤ ي
الم موعي للمسرتقبل والكث ر من هذا التوقعات من ح ث طب عتها تع غ ر مؤد وتخرج عن إراد الشرردي ،و شرمل ذلك– على سب ل المثال ول س
الحصرر – التذبذر في أسرواق المال والتصررفات التي ق م عل ها المنافسون الحال ون والمحتملون وال روف االقتصاد ي العامي واآلثار الناجمي عن
مردز العملي المحل ي والتشررر عات الحال ي والمسررتقبل ي والتن مات المختلفي .وبنا عل ه نبغي على القار توخي الحذر بأال فرط في االعتماد على
التصر حات المتعلقي بالمستقبل والتي هي صح حي في تار م النشر .

