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مساهمي ٪ من ١٠٠عملية تخارج  تستكملفاروس القابضة 
  مجموعة مونديصالح ل) NPPالشركة الوطنية للمنتجات الورقية (

 

بيع عملية عن نجاح لالستثمارات المالية شركة فاروس القابضة  أعلنت – ٢٠١٨ يونيو ٢٤ القاهرة في
، صالح مجموعة موندي) لNPP(للتصدير واالستيراد ٪ من رأس مال الشركة الوطنية للمنتجات الورقية ١٠٠

 .والر أمريكي)مليون د ٢٩ما يعادل حوالي ماليين جنيه مصري ( ٥١٠مقابل 

األكياس بتغليف التعبئة والهي شركة رائدة في مجال  ت الورقيةجالشركة الوطنية للمنتوالجدير بالذكر أن ا
  تغليف الورقي.لل Kraftكياس كرافت أل أكبر منتج محليٍ ؛ حيث كانت ناءالورقية في صناعة مواد الب

  
، واالمتداد قدرة التنافسية اإلقليمية القوية، والفي مصر ديناميكية السوق المحلي وتسلط هذه الصفقة الضوء على

أفريقيا. أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال قارة الحالي كمدخل لها عالجغرافي الواسع الذي توج بموق
شركة فاروس القابضة: "إن شعور لالرئيس التنفيذي المشارك العضو المنتدب و، عالء العفيفيالسيد  وصرح

 االقتصادية". اإصالحاته نتائجمصر ل جنيمع  هذا التحسنزداد وي كبيراً يشهد تحسناً المستثمر تجاه مصر 
 

أن  يسعدني": فاروس لبنوك االستثمار العضو المنتدب ورئيسصرحت السيدة نهى الغزالي، ومن جانبها، 
لبنوك  فاروس مكانةتثبت التي  للمنتجات الورقيةالشركة الوطنية  صفقةالنهائي ل اإلقفالاستكمال  هدأش

قدرتنا بالسوق المصري وأداء ب نثق بشدة أننا ، مضيفةً عمليات االندماج واالستحواذتنفيذ في  ةالمتنامياالستثمار 
 ."ستراتيجية على المدى الطويلعلى مواصلة دعم عمالئنا لتحقيق أهدافهم اإل

  
الشركة الوطنية نيابة عن مساهمي البيع  عمليةفي الوسيط بدور فاروس لتداول األوراق المالية  وقامت

 المستشار القانوني.بدور التميمي وشركاه قامت شركة بينما  للمنتجات الورقية،
  

  -انتهى  -
 

  S.A.E ("NPP")نبذة عن الشركة الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير واالستيراد 
ً و .٢٠١٠يناير  ١١في  NPP الشركة الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير واالستيراد تأسست هي المورد  حاليا

بتشغيل الشركة وتقوم للشركات العاملة في صناعة مواد البناء.  "كرافت"الورقية  كياسالمحلي الرائد لأل
، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وفي أكتوبر وتقدم خدماتها للعمالء اإلقليميين.  ٦ بمدينةفي المنطقة الصناعية  واحدٍ  مصنعٍ 
رباح قبل الفوائد األ عدلتومصري مليون جنيه  ٥٧٢ الشركة الوطنية للمنتجات الورقيةإيرادات  بلغت

 .مصري مليون جنيه ١٠٧) بقيمة EBITDA( إهالك الدينو االستهالكوالضرائب و
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  Mondiنبذة عن مجموعة 
موظف وعامل في  ألف ٢٦من خالل حوالي  حلول تغليف ورقية لعمالئها Mondi مجموعة موندي توفر

بما في ذلك التغليف ، منتجات التعبئة والتغليف والورق من ١٠٠الشركة أكثر من  وفرتو. دولة ٣٠أكثر من 
، تنتج . باإلضافة إلى ذلكوالمقواة منتجات التعبئة المموجة فضالً عن، كياس واألكياس الصغيرةالمرن واأل
تخصص والورق الحاوي. مورق الكرافت الوبخاصة ، ةالحاجزوالشنط بالجوانب شنط الصناعية، الشركة ال

حيث تدير أربعة مصانع في  ؛الصناعية في الشرق األوسط شنط واألكياسالمنتج الرئيسي للهي " ي"موندو
 المنطقة.

  

  عن شركة فاروس القابضة

، وهي تحقق تطوراً ملحوظاً لتصبح حالياً ٢٠٠٥منذ تأسيس شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام 
عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في بنكاً استثمارياً متكامالً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تخدم قاعدة 

تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي  مصر والشرق األوسط وعالمياً.
متطلبات عمالئها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول في األوراق المالية، 

 .لكتروني، وكذلك بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظوخدمات التداول اإل

ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربية. كما قامت الشركة مؤخراً بافتتاح 
شركة فاروس َجلف المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية وخاضعة لرقابة 

للخدمات المالية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون  سلطة دبي
  لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

القابضة لالستثمارات المالية على لقب أفضل بنك استثمار في مصر ضمن قائمة جلوبال فاروس  وقد حصلت شركة
  .٢٠١٨ألفضل بنوك استثمار في العالم لعام  ،المتخصصة وهي إحدى أكبر المجالت الماليةفايننس، 

تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة 
وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم االستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في عمليات ، المصرية

ستحواذ وصفقات إصدار األسهم وأدوات الدين. وقامت شركة فاروس لترويج وتغضيه االكتتاب في الدمج واال
األوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات 

، بلغ حجم قاعدة األصول ٢٠١٨ن بنهاية الربع األول مواألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، واالتصاالت. و
مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق األسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك صناديق حماية رأس  ٤٫٤المدارة 

  المال.

  

  لمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع فاروس لالتصاالت التسويقية:
communication@pharosholding.com 

+202 27373483 

 


