
 
  

  كاتلیست بارتنرز تستحوذ على دلتا المالیة لالستثمار وتضع خطة متكاملة لهیكلتها وإعادة تشكیل مجلس إدارتها
  

 على الطاهري : مستمرون في استراتیجتنا لالرتقاء بالشركات المتوسطة والعائلیة ونفذنا28  صفقة خالل الفترة الماضیة 
  

 عبد العزیز عبد النبي : "  كاتلیست " تحدد خارطة الطریق لشركائها بدء من  معاییر االختیار القویة وانتهاء باالكتتاب العام 
  

 استحوذت شركة " كاتلیست بارتنرز" المتخصصة في االستشارات المالیة على شركة دلتا المالیة لالستثمار ، في صفقة تهدف من
 خاللها " كاتلیست" لتوسیع نشاطها في السوق والذي یهدف إلى تنمیة الشركات  المتوسطة والعائلیة وتنمیتها وصوال إلى تأهیلها

 لتصبح جاهزة للطرح في البورصة.
  

 وقال على الطاهري ، رئیس مجلس إدارة كاتلیست ، إن االستحواذ على " دلتا " یأتي في إطار استراتیجیة متنامیة وضعتها الشركة ،
 وسیتیح االستحواذ تنمیة كافة األنشطة المرخصه لدلتا والتي تشمل االشتراك في تأسیس الشركات التي تصدر أوراقا مالیة أو في
 زیادة رؤوس أموالها، وإدارة صنادیق االستثمار، وتكوین وإدارة محافظ األوراق المالیة وترویج وتغطیة االكتتابات في األوراق

 المالیة وأمناء الحفظ وراعي ببورصة النیل.
  

 وأضاف الطاهري ،  أن ” كاتلیست” تعمل على  إعادة هیكلة الشركات المتوسطة والعائلیة، والعمل كعامل ُمحفز للشركات النامیة،
 حتى تصل إلى مرحلة االنطالق و البدء في اجراءات طرح جزء من أسهمها بالبورصة، وذلك عبر توسیع نطاق الدراسات الجاریة

 لتلك الشریحة من الشركات بمختلف القطاعات.
  

 وأضاف ، رئیس مجلس إدارة كاتلیست بارتنرز ، أنهم نجحوا في تنفیذ هذه االستراتیجیة من خالل  28 صفقة خالل الفترة الماضیة ،
 مشیرا إلى قصة النجاح التي حققتها "كاتلیست" في شركة "MB" والتي قامت بطرح جزء من أسهمها بالبورصة وتم تغطیته 29 

 مرة.
  

 وأكد أن قطاع الشركات المتوسطة والعائلیة من القطاعات الرئسیة في االقتصاد المصري وأن العمل على تنمیته سیساهم في دفع
 االقتصاد المصري لتحقیق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة وایضا خلق فرص عمل .

  
 وأشار الطاهري أن " كاتلیست " عملت منذ تأسیسها على تنفیذ استراتیجیتها من خالل  تأسیس شركة كاتلیست للتأجیر التمویلى
 والتى تعمل على تمویل جدولة الدیون لشركائها وعمالئها، باإلضافة إلى إطالق تطبیق «روزنامجى» لعمالئها للعمل على تقلیل

 المسافات ومد جسور التواصل بین الشركات الصغیرة والمتوسطة وبین المؤسسات المالیة المختلفة، وذلك عن طریق جمع وتحلیل
 وربط الراغبین فى الحصول على التسهیالت االئتمانیة بالمؤسسات الُمقرضة بطریقة ممنهجة وسهلة وفعالة.

  
 من جانبه أوضح عبد العزیز عبد النبي، ان " كاتلیست بارتنرز"  تمد الشركاء اللذین یتم رعایتهم بعدد من الخدمات التي تشمل تحدید

 استراتیجیة النمو ، وحوكمة الشركات ، والتمویل اإلضافي، والمراجعة المالیة، ودعم التشغیل والتنفیذ وصوال للتسویق .
  

 وأكد عبد النبي أن " كاتلیست " تحدد خارطة  الطریق لعملیة الرعایة التي تبدأ بمعاییر االختیار القویة وتنتهي باالكتتاب العام .
  
 
 


