
 

 

فى   بيان 

  OraGroupاالستحواذ ع حصة حاكمة  مجموعة اورا مجلس إدارة شركة بلتون املالية القابضة يوافق ع 

ت  ع  الس  إجراءات عملية االستحواذ ع حصة حاكمة  مجموعة اورا  2018مايو  19وافق مجلس إدارة شركة بلتون املالية القابضة املنعقد يوم الس

OraGroup قية دمات البنكية  القارة االفر ات الرائدة  مجال ا عمل  و إحدى الشر دولة  غرب ووسط  12 نحو و تمتلك مجموعة من البنوك  

قيا تحت االسم التجارى ( اورا بنك  ا   Orabank)أفر ا ا نحو  143و لد ا  العام  4000فرع  و تقدم خدما اح موعة نمو  صا أر عميل و قد حققت ا

سبة  2017   .مليون دوالر  40.1ا نحو ليصل %  45ب

  

ن يحدد االطار العام للصفقة  لتنفيذية  التوقيع ع عرض شراء غ ملزم ذا و قد فوض مجلس إدارة الشركة اإلدارة ا  عي ن و ع و ارساله للسادة للبا

الة ى و ف لبدء عملية الفحص النا ل شار ما و قانو ي و الف  مس امل  املا و القانو ى وذلك  ال وفقا للقواعد قبل إتمام الصفقة عد اجراء فحص مبد

  .و اإلجراءات القانونية 

  

ى عملية االستحواذ ع حصة حاكمة  مجموعة اورا  دمات املالية OraGroupو تأ ا  مجال ا ثمارا ل عام و   اطار سياسية الشركة للتوسيع اس   ش

قية ذات املستقبل الواعد  ل خاص القارة االفر   ش

  

ذا املنطلق فان ا شركة بلت ومن  ة تخص الصفقة فور حدو ر  ون سوف تقوم باإلعالن عن أى تطورات جو

 

 عن بلتون املالية القابضة  .

 

ات ال ــــر ــ ـــ ــ ـــم الشــ ـــ ــ ـــ مة تضــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـ دمات املالية لقاعدة عمالء  املة من ا ثمار وتقدم باقة مت ــ ــ ـــ ــ ـــ عمل  مجال خدمات بنوك االسـ ــة مالية  ــ ـــ ــ ـــ ـــــسـ ـــ ــ عامة بلتون  مؤســـ

عد بلتون أك ا الشـمالية وآسـيا. و ا وأمر ن ذوي املالءة املالية  أسـواق الشـرق األوسـط وأورو ثمر اصـة واملؤسـسـات املالية واملسـ  مدير لألصـول  مصر وا

ثمارات مدارة تبلغ حوا  ــ شـــــمل ســـــابقة أعمال الشـــــركة تنفيذ  30بقاعدة اســـ ثمار بأســـــواق املنطقة. و ــ ـــركة رائدة  تقديم بحوث االســـ ا شــ ـــً مليار جنيه و أيضــ

ا  ة تتجاوز قيم ثمار ــ ــ ـــ ــ ـــفقات اســـ ــ ــ ـــ ــــتحواذ. وتحظ 100صــ ــ ـــ ـــفقات رأس املال والدمج واالســـ ــ ـــ ــ ن صــ نوع ب ـــــواق الواليات املتحدة مليار جنيه وت ــ ـــ ى بلتون بالتواجد  أســ

عة  ا التا ــرك ــ كية من خالل شـ ــــاطة  األوراق املالية  Auerbach Graysonاألمر ورك وتتخصـــــص  تقديم خدمات الوسـ ــ  مدينة نيو ــ ـ ا الرئ وال يقع مقر

وم لالتصــاالت واإلعالم والتكنولوجيا تم االســتحواذ ع شــركة ب 2015ســوقا مالًيا حول العالم. و عام  125بأك من  شــال من جانب شــركة أوراســ لتون فاينا

ود  ة تحت  شال مدرجة بالبورصة املصر  .BTFH.CAالقابضة. شركة بلتون فاينا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beltone Financial Holdings board approves in principle the assessment of the acquisition of a significant interest in Oragroup 

Cairo, May 19, 2018 - In accordance with the regulation of the Egyptian Exchange, Beltone Financial Holdings (BTFH) announces that its 

board meeting dated May 19, 2018  approved in principle to engage in a process potentially leading to the acquisition of a significant 

interest in Oragroup, a prominent bank in Africa with 143 branches serving over 400,000 clients in 12 African countries in western and 

central Africa. Oragroup reported strong results in 2017 with a net income up sharply by 45% to USD 40.1 million. 

In this context, BTFH intends to sign a non-binding offer to set out the indicative terms for a possible transaction. BTFH further intends to 

conduct a preliminary financial feasibility study for the transaction before commencing a comprehensive and non-exclusive due diligence 

process to reach an agreement with respect to the possible transaction and the execution of the relevant implementation agreements. 

The consideration of this transaction is in line with the company’s plan to grow its investments and expand in the market of financial 

services on the African continent. BTFH intends to keep the public informed with any development in accordance with its principles of 

transparency and disclosure.  

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 York-

based brokerage and placement agent with access to over 125 markets globally. Beltone is listed on the Egyptian Exchange trading under 

BTFH.CA. 

 

 


