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لبيع   )Spinneys("سبينيس مصر" مالياً لمساهمي اً فاروس لبنوك االستثمار مستشار

 إلدارة األصول) Investec( شركة إنفيستكصالح لحصة حاكمة 

 
بدور المستشار المالي  اعن قيامهفاروس لبنوك االستثمار شركة أعلنت  — ٢٠١٩يوليو  ١٥ فيالقاهرة 

صالح ل الشركةأسهم بيع حصة حاكمة من في اتمام صفقة  Spinneysسبينيس مصر لمساهمي  الحصري
  .للصفقة إنفيستك إلدارة األصول بقيمة غير معلنةشركة باالستثمار المباشر  قطاع

  
وهايبر سوبرماركت  ١٣سبينيس هي إحدى السالسل التجارية الرائدة في السوق المصري من خالل 

واألداء المالي  من حيث التوسع الجغرافيمحافظات. وقد حققت الشركة نمواً كبيراً  عدة منتشرة فيكت رما
  .مستثمرينال من واسعة لقاعدةهذه الصفقة  انعكس ايجابياً على جاذبيةمما خالل السنوات الماضية 

 
لقابضة افاروس لوفي هذا السياق، أعرب السيد علوي تيمور، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

لالستثمارات المالية عن سعادته إلغالق عملية بيع الحصة الحاكمة لسبينيس، مؤكداً أن ذلك يعزز مكانة 
  .واالستحواذ جامنداالصفقات فاروس لبنوك االستثمار وينمي تواجدها في سوق 

  
صفقة تدعم هذه ال: "فاروس لبنوك االستثمارلومن جانبها، صرحت السيدة نهى الغزالي، العضو المنتدب  

المؤشرات اإليجابية الناتجة  يؤكد ممالسوق المصري االجانب لمن المستثمريين المتزايدة اإليجابية النظرة 
  ".المصرية الحكومة من قبلعن اإلصالحات االقتصادية األخيرة 

  
أولى  بتنفيذمثل إنفيستك إلدارة األصول أجانب مستثمرين قيام ية رؤب فخورةوأضافت السيدة الغزالي أنها 

جنبية األستثمارات مزيد من االجاذبية السوق لاستمرار في  اعربت عن ثقتهااستثماراتهم في مصر و
  مباشرة.ال
  

خطوة أخرى بنوك االستثمار: "تمثل هذه الصفقة التنفيذي في فاروس لمدير المحسن أبو النور، السيد وقال 
منافسة شرسة بين مستثمرين ماليين فقد تمكنا من تحقيق ، شركة فاروس لبنوك االستثمارفي سجل نجاحات 

الفرصة  الصفقة الضوء على مما يعظم العائد للعميل ، كما تسلط هذه وإستراتيجيين أجانب ومصريين
  ".على المدى الطويل الجيدة آفاق النمو في ظلقطاع التجزئة في مصر  االستثمارية في

  
  -انتهى-

  

  :عن شركة فاروس القابضةنبذة 

ً بنكاً 2005منذ تأسيس شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام  ً لتصبح حاليا ، وهي تحقق تطوراً ملحوظا
استثمارياً متكامالً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في مصر والشرق 

ضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق تقدم شركة فاروس القاب األوسط وعالمياً.
المصرية مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول في األوراق المالية، وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك 

 .بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

وخاضعة لرقابة سلطة ولديها شركة تابعه  قابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربيةويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس ال
فاروس َجلف المحدودة، تقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال وهي دبي للخدمات المالية 

  والديون لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.
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ضمن قائمة جلوبال  "أفضل بنك استثمار في مصر"تثمارات المالية على لقب القابضة لالسفاروس  وقد حصلت شركة
كما حصلت على لقب  .2018ألفضل بنوك استثمار في العالم لعام  ،وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصةفايننس، 

  على التوالي من قبل مجلة انترناشونال فاينانس. 2019و  2018"أفضل شركة أبحاث" لعامى 

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

روس لترويج وتغضيه االكتتاب في األوراق المالية بتنفيذ عدة وصفقات إصدار األسهم وأدوات الدين. وقامت شركة فا
صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، 

  www.pharosholding.comواالتصاالت.
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