أورباخ جريسون االمريكية التابعة لشركة بلتون المالية القابضة
تتوسع دوليا وتفتح اول مكتب لها خارج الواليات المتحدة بلندن
نيويورك24 ،ابريل :8102
اعلنت شركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSONالتابعة لشركة بلتون المالية القابضة ،وهي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات
الوساطة في األوراق المالية وتقديم األبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من  085دولة تشمل األسواق الواعدة ،الناشئة والمتقدمة للصناديق
والمؤسسات االستثمارية الكبار في الواليات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك عن افتتاح اول مكتب لها خارج الواليات المتحدة بلندن.
وقال السيد ديفيد جرايسون ،الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي أورباخ جرايسون  :ان الهدف األساسي من افتتاح مكتب جديد للشركة في لندن هو تلبية
الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها الشركة
حيث ال توجد شركات وساطة أخرى لديها القدرة على الوصول إلى هذا العدد من األسواق الدولية التي تتواجد بها شركتنا ،لذلك نتطلع إلى تقديم
الفرص االستثمارية الواعدة في العديدة من األسواق الى عمالئنا بالقارة األوروبية
على نحو اخر فان المكتب الجديد سوف يسمح لنا ان نكون على تواصل أفضل مع عمالئنا في إنجلترا وكامل انحاء القارة األوروبية
وقال باسم عزب العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة " نحن سعداء بالتوسع في تقديم الخدمات المتميزة ألورباخ جرايسون التي تقدمها
للسوق األمريكية إلى السوق األوروبية عن قرب وذلك من خالل تواجدنا وخبرتنا في أكثر من  081سوقًا حول العالم من خالل مكتبنا في لندن .هذا
التوسع هو الخطوة األولى في خطة التوسع العالمية لشركة أورباخ جرايسون وهو دليل على التزامنا بزيادة تواجدنا وخدماتنا عالميًا .وسنستكمل
خطتنا للوصول لألسواق الناشئة والمبتدئة بشكل أفضل".
من المقرر بدء عمل مكتب لندن في يونيو 8102
و اكد جرايسون "كانت لندن أول اختيار طبيعي لنا إلنجاح جهود التوسع العالمية ،حيث يعد إضافة الى مكتبنا الرئيسي الرائد في نيويورك كأحد أبرز
المراكز المالية الدولية في العالم .ونتطلع إلى الوصول لمراكز المال الرئيسية حول العالم في إطار جهودنا لتعزيز التواجد الدولي وتقديم خدماتنا على
نطاق أوسع".
هذا وقد أسست شركة أورباخ جرايسون شبكة تغطيتها العالمية من خالل الشراكة مع وسطاء محليين وعالميين ومع بنوك في األسواق الناشئة
والمبتدئة والمتقدمة بكافة أنحاء العالم من خالل محللين اقتصاديين وماليين في كل منطقة .تقدم الشركة للمستثمرين المؤسسيين األمريكيين خدمة تنفيذ
التداوالت وخدمة بحثية تفصيلية عن األسهم المحلية وذلك من خالل شركائها المحليين.

)(www.agco.comعن أورباخ جرايسون

تأسست الشركة في عام  0991بمدينة نيويورك على يد كل من  Jonathan Auerbach and David Graysonوتوفر الشركة لعمالئها من
المؤسسات وصناديق االستثمار االمريكية الخدمات بحثية على الشركات المقيدة وتنفيذ المعامالت وخدمات تسوية في أسواق األسهم والمشتقات
المالية وأدوات الدخل الثابت ،وذلك من خالل شبكة من شركائها في مجال الوساطة في أكثر من  085دولة .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم الشركة
استراتيجيات التحوط وتعمل على تنفيذها .ومؤسسة مورجان ستانلى أحد المساهمين بالشركة والشركة عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية
)(FINRAومنظمة حماية المستثمر في األوراق المالية (SIPC).و أورباخ جرايسون مملوكة بشكل مباشر و غير مباشر بنسبة  % 01لشركة
بلتون المالية القابضة.

عن بلتون المالية القابضة
بلتون هي مؤسسسسة مالية تعمل في مجال خدمات بنوك االستثمار وتقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية لقاعدة عمالء ضخمة تضم الشركات العامة
والخاصسة والمؤسسسسات المالية والمسستثمرين ذوي المالءة المالية في أسواق الشرق األوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا .وتعد بلتون أكبر مدير
لألصسول في مصسر بقاعدة استثمارات مدارة تبلح حوالي  30مليار جنيه وهي أيضًا شركة رائدة في تقديم بحوث االستثمار بأسواق المنطقة .وتشمل
سسسابقة أعمال الشسسركة تنفيذ صسسفقات اسسستثمارية تتجاوز قيمتها  011مليار جنيه وتتنوع بين صسسفقات رأا المال والدمو واالسسستحواذ .وتحظى بلتون
بالتواجد في أسسسسسواق الواليات المتحدة األمريكية من خالل شسسسسركتها التابعة  Auerbach Graysonوالتي يقع مقرها الرئيسسسسسي في مدينة نيويورك
وتتخصسسف في تقديم خدمات الوسسساطة في األوراق المالية بأكثر من  085سسسوقا ماليًا حول العالم .وفي عام  8105تم االسسستحواذ على شسسركة بلتون
فاينانشسسال من جانب شسسركة أوراسسسكوم لالتصسساالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضسسة .شسسركة بلتون فاينانشسسال مدرجة بالبورصسسة المصسسرية تحت كود
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Auerbach Grayson Expands Global Presence,
Announces Opening of London Office

NEW YORK, NY, April 24, 2018: Auerbach Grayson & Company, LLC, a New York-based brokerage firm
specializing in global trade execution and exclusive in-depth research for U.S. institutional investors ( a
subsidiary of Beltone Financial) , announced today that it will open its first international office in London as part
of its global expansion efforts.
Auerbach Grayson was built on the vision that U.S. institutional investors should have access to every capital
market where investment opportunities exist. By establishing partnerships with local and regional brokers and
banks in virtually every emerging, frontier and developed market worldwide, clients can directly access over 120
markets. With analysts in every region, the firm provides institutional investors with trade execution and in-depth
equity research stemming from its local partners.
“We are excited to be expanding into London to meet the increased demand for our product in Europe,” said
David Grayson, Chief Executive Officer and co-founder at Auerbach Grayson. “There is no other broker that
offers access to as many international markets, and we look forward to providing these sought-after opportunities
to the European region.”
In addition to consolidating its offering to align with MiFID II regulations, the expansion will establish closer ties
with U.K. and European clients, as the firm continues to deliver best-in-class international market research and
access.
“We are happy to see the expansion of Auerbach Grayson’s unparalleled US product offering to the European
market. We are looking forward to sharing our experience in over 120 markets around the world with our
European clients through our London office. This expansion is the first step in Auerbach Grayson’s global
expansion plan and a further commitment to our global presence and offering. We will continue to grow our
product offering in the emerging and frontier markets,” said Bassem Azab, Chief Executive Officer of Beltone
Financial.
The London office is slated to open in June of 2018.
“London was a natural first-choice to kick-off our global expansion efforts,” said Grayson. “The location
complements our New York flagship as one of the leading international financial centers in the world. We look
forward to exploring additional global cities in the effort to bolster our international presence and offer our product
more widely.”

About Auerbach Grayson (www.agco.com)
Founded in 1993 in New York City by Jonathan Auerbach and David Grayson, Auerbach Grayson offers a full
range of global in-depth research and trade execution to U.S. institutional clients through its network of local
broking partners in over 125 countries. Backed by an ownership investment by Egyptian business leader Naguid
Sawiris, Auerbach Grayson is a partner of Beltone Financial Holding, the leading investment bank of the Middle
East and North Africa. In addition to providing and implementing hedging and arbitrage strategies, the partnership
allows Auerbach Grayson and Beltone Financial Holding to provide a larger offering of products and services
enabling access to international frontier and established markets. Auerbach Grayson is a member of the Financial
Industry Regulatory Authority (FINRA) and the Securities Investor Protection Corporation (SPIC).

About Beltone Financial Holding
Beltone Financial is a leading regional investment bank, offering a full range of financial services to companies,
institutions and high-net-worth individuals in the Middle East, Europe, North America, and Asia. Beltone is the
largest asset manager in Egypt with c. EGP 30 bn in AuM and a leading provider of independent equity research
in the region. The firm’s track record includes the execution of over EGP 100 bn in M&A and capital markets
transactions. Beltone is present on ground in the US through its subsidiary Auerbach Grayson, a New Yorkbased brokerage and placement agent with access to over 125 markets globally. Beltone is listed on the
Egyptian Exchange trading under BTFH.CA.

