
«ابن شركة أسهم من %8.4 بیع صفقة إتمام تعلن هیرمیس المالیة             المجموعة
  سینا فارما» في البورصة المصریة

 
  القاهرة في 8 سبتمبر 2019

 
إتمام نجاح عن – والمبتدئة الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة – هیرمیس المالیة المجموعة الیوم                   أعلنت
الثانوي السوق في الشركة أسهم من %8.4 یمثل مما ،«ISPH.CA» فارما سینا ابن شركة من سهم ملیون 69.1 بیع                     صفقة

  بالبورصة المصریة.

وعائلة الجواد عبد عائلة وهم البائعة لألطراف االستشاریة خدماتها وتقدیم الطرح مدیر بدور هیرمیس المالیة المجموعة                  وقامت
.«EBRD» محجوب والبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة  

الترویج قطاعي بقدرة هیرمیس المالیة بالمجموعة االستثمار لبنك المشارك التنفیذي الرئیس عبید، محمد أشاد السیاق هذا                  وفي
تعد حیث المصریة. البورصة في فوري شركة طرح على شهر من أقل في أخرى صفقة إتمام في نجاحهم على                     والوساطة
السعودي السوق مثل أسواق بعدة صفقات إتمام في الشركة نجحت أن بعد الحالي العام خالل المال سوق صفقات                    سادس

  "تداول" وبورصة لندن والبورصة المصریة.

الشركة وتقوم مصر. في لألدویة موزع أكبر وثاني نموًا شركة األسرع فارما سینا ابن شركة تعتبر ،2001 عام انشائها                     ومنذ
من أكثر تضم عمالء شبكة إلى ودولیة مصري شركة 350 من أكثر من الدوائیة المنتجات من ومتكاملة متنوعة محفظة                     بتوزیع
بأكثر تقوم سیارة 670 من أكثر یضم أسطول تمتلك الشركة أن كما جملة، ومتاجر تجزئة ومحالت ومستشفى صیدلیة ألف 42                    

  من 460 ألف عملیة توصیل شهریًا.

الشركة أن هیرمیس، المالیة بالمجموعة االكتتاب وتغطیة الترویج لقطاع المشارك الرئیس جاد مصطفى أّكد جانبه                 ومن
شركة جاذبیة أن كما قیاسي، زمن في الصفقة من لالنتهاء المال سوق صفقات في وخبرتها الدولیة عمالئها شبكة من                     استفادت

  ابن سینا واقبال المستثمرین على القطاعات الدفاعیة مثل األدویة والرعایة الصحیة كانا من عوامل نجاح الصفقة.

عام بدایة منذ األسواق بمختلف هیرمیس المالیة المجموعة نفذتها التي المال سوق صفقات سادس تمثل الصفقة أن بالذكر                    جدیر
"إیسترن للدخان الشرقیة الشركة لصالح إضافیة أسهم إصدار وصفقة فوري أسهم طرح صفقة أعقاب في تأتي حیث ،2019                  
تقدیم في الرائدة الشركة وهي لندن، ببورصة Finablr لشركة األولي العام الطرح وصفقة المصریة، بالبورصة                 كومباني"
بالبورصة كلیوباترا مستشفیات مجموعة أسهم من %31.5 حصة بیع صفقة وكذلك العالمیة، الساحة على الدفع وخدمات                  حلول

 المصریة، فضًال عن تنفیذ الطرح العام األولي لشركة المراكز العربیة بالسوق السعودي "تداول".

 


