
	

تمویل متناھي ال أكبر ش666ركاتألحد الطرح العام ألس666ھم  تعلن إتمام المجموعة المالیة ھیرمیس
 في بورصة لندن لألوراق المالیة جنیھ استرلینيملیون  125ة قیمبالعالم على مستوى الصغر 

ألسواق ا استراتیجیة التوسع فينجاح تعكس وبنجالدیش،  منللمجموعة المالیة ھیرمیس العام الطرح عملیات أولى ھي الصفقة 
 2017عام  التي تبنتھا الشركة مطلعالناشئة والمبتدئة 

 2018یولیو  13في  ولندن) (دبي

رح عن إتمام الط –المؤسسة المالیة واالستثماریة الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة  –أعلنت الیوم المجموعة المالیة ھیرمیس 
 125في بورصة لندن لألوراق المالیة، وذلك في عملیة بلغت قیمتھا اإلجمالیة  »’ASA International ‘ASA« العام لشركة

  1.إسترلینيجنیھ ملیون 

تخدم ما ، حیث العالمعلى مستوى التمویل متناھي الصغر في مجال لقطاع الخاص ا شركاتأكبر أحد  »ASAI«شركة  وتعتبر
 قارتي آسیا وأفریقیا.بدولة  12في ملیون عمیل  1.9یقرب من 

قامت شركة و، »Investec plc«وقد قامت المجموعة المالیة ھیرمیس بدور مدیر الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة 
»Citigroup Global Markets« بینما قامتبدور المنسق العالمي األوحد لعملیة الطرح ، »Keefe, Bruyette &Woods« 

 بدور المدیر الرئیسي لالكتتاب. 

 من أسھم %40بطرح حصة  »’Catalyst Microfinance Investors ‘CMI« قیام المساھم الرئیسيوشھدت عملیة الطرح 
»ASAI«  وذلك بسعر لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالیة اإلقلیمیة والدولیة سھم ملیون 40أو ما یعادل في بورصة لندن ،

وقت إتمام القید  جنیھ استرلینيملیون  313وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة . للسھم جنیھ استرلیني 3.13
 .»ASAI«بالسوق الرئیسي لبورصة لندن تحت كود 

وفي ھذا السیاق قال على خالپي الرئیس التنفیذي لقطاع األسواق المبتدئة بالمجموعة المالیة ھیرمیس في لندن، أن ھذه الصفقة تحمل 
بتدئة منذ والمالناشئة في األسواق الترویج وتغطیة االكتتاب باكورة عملیات قطاع أھمیة خاصة للمجموعة المالیة ھیرمیس باعتبارھا 

  .2017عام األسواق مطلع تلك التوسع في إطالق استراتیجیة 

ن بینھا ومتلك االستراتیجیة بدء تنفیذ بعد مرور عام ونصف فقط من أن الشركة نجحت في تحقیق العدید من اإلنجازات أضاف و
اكستان افتتاح مقرات جدیدة في نیویورك ولندن وباالرتقاء بمنظومة التسویق والتوزیع عبر یدة، والتوسع المباشر في ثالثة أسواق جد

من األسواق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي  %95لتغطي ا على تنفیذ عملیات التداول نقدرتتنمیة وكذلك وكینیا وبنجالدیش، 
وأخیًرا تصدرت المجموعة المالیة ھیرمیس قائمة شركات الوساطة في األوراق المالیة باألسواق  كابیتال لألسواق الناشئة والمبتدئة،

 ».Extel 2018«المبتدئة ضمن استطالع 

مجدًدا قدرة المجموعة المالیة ھیرمیس على تنفیذ كبرى یعكس  »ASAI«أن نجاح الطرح العام ألسھم شركة إلى خالپي شار وأ
مستفیدة من شبكة المقرات التي تنفرد بتقدیم باقة متكاملة من خدمات بحوث االستثمار والوساطة في  المبتدئةباألسواق الصفقات 

 األوراق المالیة والترویج وتغطیة االكتتاب التي تضاھي المعاییر العالمیة.

من أصحاب ملیون عمیل  9.1 لحواليملیون دوالر تقریبًا  300لدیھا محفظة قروض تبلغ قیمتھا  »ASAI«جدیر بالذكر أن شركة 
من النساء في قارتي آسیا وأفریقیا. وتقوم الشركة بخدمة عمالئھا من خالل شبكة فروع تضم  أغلبھم أعمالالدخول المنخفضة ورواد 

في كل من الھند وباكستان وغانا ونیجیریا والفلبین وكینیا ومیانمار  آالف موظف 9فرع وتضم ما یقرب من  1400حوالي 
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ملیون دوالر أمریكي خالل عام  43.4وقد بلغت أرباح الشركة قبل خصم الضرائب  وسریالنكا وأوغندا ورواندا وسیرالیون وتنزانیا.

 .٪64، وھو نمو سنوي بمعدل 2017

جدًدا م أثبتتأن الشركة بالمجموعة المالیة ھیرمیس الرئیس المشارك لقطاع الترویج وتغطیة االكتتاب ومن جانبھ قال محمد فھمي 
رق بأسواق الشتضم أبرز المؤسسات المالیة واالستثماریة العالمیة إلى جانب توظیف رؤوس األموال عمالء قاعدة خدمة على قدرتھا 
كة نجحت ن الشرأ . وأضاف فھميالتي تعمل بھا الشركةاألسواق بكافة في اقتناص فرص االستثمار الجذابة  وشمال أفریقیا األوسط
ت الكبرى تأمین الصفقافي والمبتدئة الناشئة االستفادة من فریق العمل الذي یضم أفضل الكفاءات وخبرتھ الواسعة باألسواق  في

 ة مناالستفادإلى جانب دورھا في الربط بین صنادیق االستثمار العالمیة الراغبة في تمویل أبرز شركات الباعتبارھا واحدة من 
 المبتدئة.فرص النمو الجذابة باألسواق 

، والتي 2017یذكر أن المجموعة المالیة ھیرمیس قد بدأت في تنفیذ استراتیجیة التوسع في األسواق الناشئة والمبتدئة مطلع عام 
 دةعلى ترخیص للعمل في المملكة المتح، إلى جانب حصولھا الدشجباكستان وكینیا وبنأثمرت عن افتتاح مقرات تمثیل في كل من 

فریدة من الخدمات المالیة واالستثماریة، باقة تقدیم على الشركة عززت تلك التوسعات من قدرة . وقد البریطانیة »FCA«من ھیئة 
السوق  فيسواًء من العمالء  ةسعاإلى شبكة ووالترویج وتغطیة االكتتاب المالیة في األوراق والوساطة بحوث االستثمار ومن بینھا 
 .على الساحة الدولیة وأ المحلي

 —نھایة البیان—

 عن المجموعة المالیة ھیرمیس

دولة عبر أربعة قارات، حیث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعة على مدار على أكثر  11تحظى المجموعة المالیة ھیرمیس بتواجد مباشر في 
ناشFFئة والمبتدئة. وتنفرد الشFFركة بفریق عمل محترف عاًما من اإلنجاز المتواصFFل لتصFFبح المؤسFFسFFة المالیة واالسFFتثماریة الرائدة في األسFFواق ال 30من 

ص الشFFركة في تقدیم باقة فریدة من الخدمات المالیة واالسFFتثماریة، تتنوع بین الترویج وتغطیة االكتتاب وإدارة  2900یضFFم أكثر من  ّFFموظف. وتتخص
ة بإطالق قطاع التمویل غیر المص��رفي تحت مظلة المجموعة وقد قامت الش��رك .األصFFFول والوسFFFاطة في األوراق المالیة والبحوث واالسFFFتثمار المباشFFFر

یس رمالمالیة ھیرمیس فاینانس، والتي تتولى إدارة أنش�����طة الش�����ركة في مجال التمویل غیر المص�����رفي، بما في ذلك أعمال ش�����ركة المجموعة المالیة ھی
الخدمات التي تتبلور في محورین رئیس��یین وھما تنویع باقة المنتجات وللتأجیر التمویلي وتنمیة للتمویل متناھي الص��غر. ویعكس ذلك اس��تراتیجیة الش��ركة 

 وھو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش والوالیات المتحدة األمریكیة. –وتنمیة التواجد الجغرافي للشركة 

في مجال الخدمات المالیة بشFFتى أسFFواق المنطقة السFFتحداث وطرح باقة متكاملة من  وتنفرد المجموعة المالیة ھیرمیس بتوظیف ریادتھا وخبرتھا الھائلة
 .ائم التطوردأحدث المنتجات والخدمات المالیة المصممة خصیًصا لتلبیة احتیاجات ومتطلبات العمالء الراغبین في تعظیم استثماراتھم المالیة في عالم 

  www.efghermes.comوني: لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتر

     ومتابعتنا على: 

 :لمزید من المعلومات یرجى االتصال على

 hermes.com-media@efgقطاع العالقات اإلعالمیة | 

 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

 إبراء الذمة

المثال ما یتعلق بتوقعات اإلدارة واالس�����تراتیجیة  المالیة ھیرمیس قد أش�����ارت في ھذا البیان إلى أمور مس�����تقبلیة من بینھا على س�����بیل قد تكون المجموعة
فعلیة وإنما تعبر عن رؤیة  المس����تقبلیة لألنش����طة المختلفة. وھذه التص����ریحات المتعلقة بالمس����تقبل ال تعتبر حقائق واألھداف وفرص النمو والمؤش����رات

الحصر  على سبیل المثال ولیس –طبیعتھا تعد غیر مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ویشمل ذلك المجموعة للمستقبل والكثیر من ھذه التوقعات من حیث
والمحتملون والظروف االقتص��ادیة العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة  مال والتص��رفات التي یقدم علیھا المنافس��ون الحالیونالتذبذب في أس��واق ال –



	
توخي الحذر بأال یفرط في االعتماد على التص�������ریحات  والتش�������ریعات الحالیة والمس�������تقبلیة والتنظیمات المختلفة. وبناء علیھ ینبغي على القارئ المحلیة
 .صحیحة في تاریخ النشر علقة بالمستقبل والتي ھيالمت

 


