« »Vortex Energyتوقع عقد االتفاق النهائي مع مجموعة من عمالء « J.P.
 »Morganإلدارة األصوووووووا ل ووار من حصوووووو هووا ال ووال ووة  %49من محفظووة
مشروعات طاقة الرياح في أوروبا بقدرة إن اجية ك ية  998ميجاوات
الصفقة تشمل واحدة من أكبر محافظ مشروعات طاقة الرياح في أوروبا وتأتي بعد أربع سنوات فقط من إطالق شركة
« »Vortex Energyفي أوروبا ،حيث حققت الشركة عائد جذاب للمساهمين
 21ديسم ر 2018
أعلنت اليوم شرررركة « »Vortex Energyالمختصرررة باثسرررتيمار في مطاق اللاقة المتطدمة والمدارة بواسرررلة قلار اثسرررتيمار
المباشررررررر بالمطموعة المالية هيرمي عن إبرام عقد اتفاق مع مطموعة من عمالء « »J.P. Morganإلمارة األصرررررروق ،وذلك
للتخارج من حصتها البالغة  %49من محفظة مشروعات طاقة الرياح في أربع موق أوروبية بقدرة إنتاجية كلية  998ميطاوات،
والتي يتم إمارتها وتشغيلها حاليًا بواسلة الشريك المساهم في المشرور شركة .EDPR

حفظة األصمممممو ا يعع بموج وصف ا صمممممفية 56 :محلة رياح قائمة بإجمالي قدرة إنتاجية  998ميطاوات ،وهي
وتشممممم
موزعة على أربع موق أوروبية وهم أسبانيا ،فرنسا ،البرتغاق ،وبلطيكا.
وفي هذا السياق أكد كريم موسى رئي قلار اثستيمار المباشر وإمارة األصوق بالمطموعة المالية هيرمي  ،أن عملية التخارج
من مشررروعات طاقة الرياح المملوكة لشررركة « »Vortex Energyتمكس قدعتنج على إداعة اسممتا جعاا ا قجقة ا تصددة على
ا سجحة ا دو بة ،د ًءا عحلة االستحواذ وا تشغب ووصوالً إ ى ا تخجعج ن االستا جع .و فا وسى أن «»Vortex Energy
أقليا نذ أع ع سممممممنواا ونصحا الل احتن كجنة عاندة بن أك ع دبعع شممممممعوعجا ا قجقة ا تصددة الل أوعو ج وا لكة
ا تحدة ،حبث ت لغ قدعتوج اإلص ج بة تو بد ا قجقة ا ش سبة وا عبجح  822بصجواا ال ضنً عن تنفبذ صفيجا استا جعبة تتصجوز
قب توج اإلص ج بة  2.4لبجع بوعو .وأكد وسمممى على ا تزال ا شمممعكة واصممملة االسمممتا جع الل أسمممواة ا قجقة ا نظبفة وا تصددة
وا مزل على االست عاع الل ن و ونصجح ا شعكة.
ومن ناحية أخرى أعرب بكر عبد الوهاب رئي اسررتيمارات اللاقة بقلار اثسررتيمار المباشررر بالمطموعة المالية هيرمي  ،عن
نظرا لضرريا الفترة الزمنية إلتمام تلك
اعتزازه بإتمام هذه الصررفقة التي شررهدت عدم من التحديات أثناء مراحل التفاوض والتنفيذ ً
ال صفقة .وأ ضاف أن ال شركة قامت بتطميع وتنمية تلك المحفظة على مرحلتين لت صبح أحد أكبر محافظ طاقة الرياح في أوروبا.
وأشررار أيضررا أن الشررركة نطحت في تحقيا عائد نقدج جذاب فضر ًرال عن تعظيم العائد اثسررتيمارج للمسرراهمين خالق فترة إمارتنا
للمحلات .وتابع أن الشررركة سرروف تواصررل تلبيا منهطها اثسررتيمارج الفريد لالسررتيمار وإمارة األصرروق سررعيًا للتوسررع بنلاق
عمليات قلار اثستيمار المباشر في المزيد من قلاعات اللاقة المتطدمة واألسواق الطديدة.
ومن جانبه أعرب ماثيو لوبالنك العضو المنتدب لقلار استيمارات البنية األساسية بشركة  J.P. Morganإلمارة األصوق ،عن
سررررروره باثسررررتحواذ على محلات توليد طاقة الرياح التابعة لشررررركة « ،»Vortex Energyالتي سررررتدر عائدات اسررررتيمارية

مسررتدامة ومتزنة المخاطر لقائمة كبيرة من المسررتيمرين ،بما في ذلك صررناميا المعاشررات والتي تميل أكير من  25مليون أسرررة.
وأضررراف لوبالنك أن هذا اثسرررتحواذ يعد إضرررافة قوية لسرررطل الشرررركة الحافل في اقتناص فرص اسرررتيمار جذابة بقلار اللاقة
المتطدمة ،والتي تعزز من العمليات التشغيلية لشركة  ،Ventient Energyمنصة طاقة الرياح التابعة للشركة في أوروبا ،وأنها
ستساهم في زيامة القدرة اإلنتاجية لمشروعات اللاقة المتطدمة التي تديرها الشركة إلى أكير من  3.8جيطاوات .وأعرب لوبالنك
عن سروره بالتعاون مع شركة " ،"EDPRباإلضافة الى مشاريعنا األخرى المتخصصة في مشروعات اللاقة المتطدمة سعيًا
لتعزيز نمو كيان مستقل منتج لللاقة المتطدمة يميل الوحدة األوروبية.
اتمام الصفقة يعتمد على تلبية بعض المتللبات والشروط التنظيمية.
وقامت مؤسررسررة  BofA Merrill Lynchبدور مسررتشررار الدمج واثسررتحواذ لشررركة « ،»Vortex Energyبن ج قج ا دوع
ا سممتشممجع ا يجنونل ك ن << >>Shearman & Sterlingو << >>Linklatersوقام بدور المسرتشرار المالي والضرريبي
مؤسسة  ،PwCوقام مكتب << >>DNV GLبدور المستشار الفني ،وشركة << >>Baringaبدور استشارج األسواق.
—نوجبة ا بجن—
عن المجموعة المالية هيرميس
تحظى المطموعة المالية هيرمي بتواجد مباشررر في  12مولة عبر أربعة قارات ،حيث نشررأت الشررركة في السرروق المصرررج وتوسررعت على
مدار أكير من  30عا ًما من اإلنطاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية واثستيمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة .وتنفرم الشركة
بفريا عمل محترف يضررم أكير من  4400موظف .وتتخصررا الشررركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واثسررتيمارية ،ومن بينها
خدمات الترويج وتغلية اثكتتاب وإمارة األصررروق والوسررراطة في األوراق المالية والبحوت واثسرررتيمار المباشرررر .وفي عام  ،2015قامت
الشركة بإطالق قلار التمويل غير المصرفي تحت مظلة المطموعة المالية هيرمي فاينان  ،والتي تتولى إمارة نشاطات الشركة في قلار
التمويل غير المصررررفي ،بما في ذلك شرررركة المطموعة المالية هيرمي للتأجير التمويلي ،وشرررركة تنمية للتمويل متناهي الصرررغر ،وشرررركة
ڨاليو لخدمات البيع بالتقسرررريط ،وشررررركة المطموعة المالية هيرمي للتخصرررريم .ويعك ذلك اسررررتراتيطية الشررررركة التي تتبلور في محورين
رئيسررريين وهما تنويع باقة المنتطات والخدمات وتنمية التواجد الطغرافي للشرررركة – وهو ما أثمر عن التوسرررع بصرررورة مباشررررة في أسرررواق
باكستان وكينيا وبنطالميش والمملكة المتحدة والوثيات المتحدة األمريكية.
وتمد ا ص وعة ا ج بة هبع بس أحد أك ع ا شممممعكجا ا عاندة الل صج االسممممتا جع ا جشممممع ج مج ل ا مع ل ،حبث تحظى خ عة تع و على
ً
تعكبزا على ققجعجا ا نبة األ سج سبة (ا قجقة ا تصددة) وا ععجبة ا صحبة
ع شع سنواا ن اال ستا جع الل ا مدبد ن ا يقجعجا ا حوعبة
وا خد جا ا تملب بة وا سلع االستونكبة .وتحظى ا شعكة خ عة تتصجوز  25عج ً ج ن االستا جع الل ققجعجا اقتصجدبة عدبدة وتحت كجنة
جعزة الل ققجعجا ا نبة األسجسبة واالستا جع ا جشعة.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.efghermes.com :ومتابعتنا على:

عن شركة Vortex Energy
تأسسا شعكة  Vortex Energyعجل  2014وهل شعكة ختصة جالستا جع الل صج ا قجقة ا تصددة الل أوعو ج وبتل إداعتوج واسقة
ققجع االستا جع ا جشع ج ص وعة ا ج بة هبع بس ،وبضل العبق ا م ج شعكة  12ن أكفأ خ عاء االستا جع ا جشع شعوعجا ا نبة
األسجسبة والسب ج ا قجقة ا تصددة.

والل نوجبة  ،2018تض نا حفظة ا شعكة ا قجقة ا تصددة شعوعجا ا قجقة ا ش سبة وقجقة ا عبجح يدعة إص ج بة  822بصجواا وذ ك
ن خن سلسلة صفيجا استا جعبة تيدع حوا ل  1.3لبجع بوعو الل أسواة ا لكة ا تحدة وأس جنبج والعنسج وا عتغج و لصبكج.
وت تلك شممعكة « »Vortex Energyحفظة اسممتا جعاا ا قجقة ا شم سممبة الل ا لكة ا تحدة يدعة  375بصجواا «ڨوعتكس سمموالع»،
وتحظى ا شعكة فعبق تشغب تكج الل ا مجص ة ا عبقجنبة ندن.
عن J.P. Morgan Asset Management
تمد  J.P. Morgan Global Alternativesا ذعاع االسممتا جعع ا تج ع ؤسممسممة  ،J.P. Morgan Asset Managementحبث تيول
جعا ن 30
ا شممعكة اداعة أصممو تتصجوز قب توج اإلص ج بة  135لبجع دوالع ن خن العبق ع بضممل أكاع  800خ بع اسممتا جعع (اعت ً
س ت ع  )2018و 23كتف و يع الل األ عبكتبن وأوعو ج وأ سواة آسبج وا حبق ا وجدئ .وتتخصص ا شعكة الل استحداث استعاتبصبجا
االسممتا جع ا تل تننل ختلا ا يقجعجا ج الل ذ ك ا تقوبع ا ميجعع واالسممتا جع ا جشممع واالنت جن ،وا نبة األسممجسممبة وا ني وصممنجدبق
االستا جع ا شتعك وصنجدبق ا ؤشعاا وكذ ك صنجدبق ا تحوق .وتنفعد ا شعكة توظبا استعاتبصبجا االستا جع الل ختلا ا صنجدبق
وا حجالظ ا ج بة وا دعابة ا واسمة فعبق ا م الل ختلا ا يقجعجا وأبضً ج ا نبة األسجسبة ا يوبة لشعكة وش كة ا منقجا ا واسمة ا تل
تحظى ومممج الل تل بمممة األهمممداا االسمممممممتا مممجعبمممة ا خمممجصمممممممممة كممم ع بممم  .زبمممد ن ا ملو مممجا ،بعصى زبمممجعة ا وقع اإل كتعونل:

www.jpmorganassetmanagement.com.
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إبراء الذمة
قد تكون المطموعة المالية هيرمي قد أشرررارت في هذا البيان إلى أمور مسرررتقبلية من بينها على سررربيل المياق ما يتعلا بتوقعات اإلمارة واثسرررتراتيطية واألهداف وفرص
النمو والمؤشرررررات المسررررتقبلية لةنشررررلة المختلفة .وهذه التصررررريحات المتعلقة بالمسررررتقبل ث تعتبر حقائا فعلية وإنما تعبر عن رؤية المطموعة للمسررررتقبل والكيير من هذه
التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرامة الشررركة ،ويشررمل ذلك– على سرربيل المياق ولي الحصررر – التذبذب في أسررواق الماق والتصرررفات التي يقدم
عليها المنافسررون الحاليون والمحتملون والظروف اثقتصررامية العامة وااثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشررريعات الحالية والمسررتقبلية والتنظيمات المختلفة .وبناء
عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بأث يفرط في اثعتمام على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر .

