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بيع كامل حصص شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  علن عن توقيع عقديأرقام كابيتال ستثمار بنك اال

 أوتكر، وقيامه بدور المستشار المالي الحصري لمساهمي تاج الملوك. لصالح د

 

بدور المستشار المالي الحصري  سواق الناشئة، عن قيامهصص في األستثمار المتخأرقام كابيتال، بنك اال اليوم علنأ - 8181يونيو  81

تاج الملوك  وذلك في عملية بيع كامل حصصهم في"( تاج الملوك" ـبليها فيما بعد إالمشار )لمساهمي شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية 

في  عاما   06منذ  بالذكر أن تاج الملوك هي شركة رائدة جدير. عالمية والرائدة في قطاع الصناعات الغذائيةأوتكر، الشركة ال. لصالح شركة د

 . مدخالتها في مصرمجال الصناعات الغذائية و

شركة تاج الملوك مساهمي بالعمل جنبا  إلي جنب مع  ناسعدنحن : "رقام كابيتال، علي الصفةة قائال  ألوقد علق شريف الحلو، المدير التنفيذي 

أرقام ن نجاح هذه العملية يؤكد قوة أ كما أكد شريف الحلو. ستراتيجية من هذه الصفةةس ومسعادتهم في تحةيق أهدافهم اإلوعائلة باراسكيفا

ات العائلية ستحواذ لصالح  كبار الشركج واالندماالفي صفةات ا ستثماربنك االز في السوق المصري، ويثبت مرة أخرى قدرة وتمي   كابيتال

 .فريةياإالماليين في الشرق األوسط وشمال والمستثمرين االستراتيجين و

 عائلة باراسكيفاس ممتنة للدور الذي قامت به أرقام كابيتال: "سيباستيان باراسكيفاس، ممثل مساهمي تاج الملوك، قائال  -علق سليمان كما

رث عائلة باراسكيفاس وفي رحلة شركة تاج هذه الصفةة عالمة فارقة أخري في إوتعد . خالل عملية البيع وإخالصهم في العمل ولتفانيهم

. تنتةل لتصبح تحت قيادة د إذنحن متحمسون لهذه المرحلة الجديدة لتاج الملوك . الملوك الطويلة والممتدة كشركة رائدة في السوق المصري

باهر نحن سعداء بما أنجزناه ونتطلع بشغف نحو مستةبل . اع الصناعات الغذائيةأوتكر، الشركة الرائدة والحائزة علي احترام شديد عالميا  في قط

 ."لشركةل

ستحواذات، بلعب دور ندماجات واالني، الشريك المؤسس ورئيس قطاع االقام مكتب معتوق بسيوني من خالل فريق عمل بةيادة عمر بسيو

  .مساهمي شركة تاج الملوكلالمستشار الةانوني الحصري 

   

 - ىانته -
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 عن أرقام كابيتال

ويجمع أرقام كابيتال بين أفضل . م كابيتال هو بنك استثمار متخصص في األسواق الناشئة، يةدم منتجات إقليمية ودولية إلى األسواق الناشئةاأرق

ويتمثل دورنا الرئيسي في توفير الوساطة المالية وإيجاد فرص استثمارية للمستثمرين في . الممارسات العالمية والخبرة في األسواق الناشئة

. األسواق الناشئة الذين يتطلعون إلى االستثمار في أسواقهم وخارجها، و المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص في األسواق الناشئة

مواقع رئيسية هي مركز دبي المالي العالمي، والةاهرة، وجوهانسبرغ باالضافة الى عدة مكاتب فى دول  ثالثمن " أرقام كابيتال"ويعمل 

تمويل الشركات، وإدارة األصول، وتداول األسهم ، وتداول االئتمان،  -الشرق االوسط واوروبا ولدى أرقام كابيتال عشرة خطوط أعمال 

. ، والتمويل الرئيسي، وعمليات الخزانة والحفظالتحتيةلمال، واستشارات االستثمار فى البنية ومشتةات األسهم، واالستشارات في أسواق رأس ا

دولة ومجموعة واسعة من  72شركة مدرجة في الشرق األوسط وأفريةيا في  066بحثية الكثر من  تغطيةباإلضافة إلى ذلك، يةدم أرقام كابيتال 

 .منطةة الشرق األوسط وشمال أفريةياذلك أكبر تغطية عالمية ألسهم  ويعدالةطاعات، 

 

 نبذة عن شركة تاج الملوك للصناعت الغذائية

قطاع الصناعات الغذائية ، وهي شركة تعمل في 4591تأسست شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية من قبل عائلة باراسكيفاس عام 

ولديها تواجد قوي في " تاج الملوك"و" كوكس"تحت العالمات التجارية  ع الشركة منتجاتهاتوز   .، باإلضافة إلي تعبئة الشاي والملحومدخالتها

 .عالية للمستهلك المصريجودة ني علي تةديم منتجات ذات السوق المصري الذي ب  
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