
 
 
 
 
 
 

 

 لنشر أو التوزيع في أو بداخل الواليات المتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابانلما يلي ليس 

 في البورصة المصرية.للتداول من أسهمها  %40تصل إلى نسبة تعلن شركة عبور الند للصناعات الغذائية عن نيتها في طرح 

 Sole Global)                حطرمدير الدور ب لترويج وتغطية االكتتابات في االوراق الماليةشركة سي آي كابيتال  قومتو

Coordinator & Bookrunner) 

الند" أو "الشركة"( اليوم عن رغبتها  أعلنت شركة عبور الند للصناعات الغذائية )"عبور – 2016 ديسمبر 5القاهرة، مصر،  

 ورا  المالية المصريةاألبورصة في  )"األسهم المطروحة"( من أسهمها العادية القائمة 000,000,80بحد أقصى عدد في طرح 

 الشركة المقيدة في البورصة. رأس مالاسهم من  %40 عادلبما يوذلك  )"البورصة"(

 داولالت)كود(  تحت رمز 2016سبتمبر  29 البورصة في جداول بقيد أسهمها فيالموافقة الند على بورعشركة وقد حصلت 

CAOLFI. حصة تبلغلالمالءة المالية  ويذالمالية واالفراد المؤسسات ستهدف ت خاص شريحة طرح. يتضمن الطرح 

ر في مصاألشخاص الطبيعيين واالعتباريين من للجمهور  عام طرح شريحة ة إلى جانبمطروحالسهم األسهم من  000,000,56

 حدودوتتراوح )يشار اليهما مجتمعين باسم "الطرح المجمع"(.  من األسهم المطروحةسهم  000,000,24لحصة تصل إلى 

 االكتتابات وتغطية لترويج كابيتال آي سي شركة. تقوم سهمكل جم ل 68.9جم و 9.0 فيما بين ةحوطرسهم الملأل النهائي السعر

                                              الطرح مديربدور  استثمار سي آي كابيتال شركة تابعة لبنكوهي  – المالية االورا  في

& Bookrunner) (Sole Global Coordinator. 

الصادر في  المالية من قانون األورا S "(Regulation S )"الالئحة ا إلى استناد  ويتم طرح األسهم خارج الواليات المتحدة 

 المالية مؤسساتالمن رين ستثموإلى م وتعديالته،"( U.S. Securities Act of 1933)" 1933الواليات المتحدة عام 

)"قاعدة  A144)كما هم معرفين في القاعدة "(  المالية المالءة ذوي واألفراد المالية المؤسسات)" المالية المالءة ذوي واألفراد

A144)")  في الواليات المتحدة استنادا الى القاعدةA144  الواردة في من متطلبات التسجيل آخر أو أي اعفاءU.S. Securities 

Act of 1933.  

 بورع التنفيذي لشركةالمدير نائب رئيس مجلس ادارة و شريف السيد/ أشرف محمد حامد صرح ،المجمع على الطرح اوتعليق

ر البيضاء في مص الجبنة يأكبر منتجمن لتصبح الند  عبورشركة تطورت ، فقد 1997 عام تأسيسها فيأن تم منذ ": بما يلي الند

 اتشركي مقدمة فأعمالنا حتى نصبح  نطا  تطويروذلك بهدف  جبانمنتجات األقديم أعلى جودة من التزامنا بتنؤكد ونحن 

مصانع و ،ةفي جميع انحاء الجمهوري توزيعالمبيعات وقوية للند بامتالكها شبكة عبور الشركة  عتز. وتفي مصر غذائيةالمنتجات ال

 من الناحية التكنولوجية والتقنية، وأكثرها تطورا نتاجااللتشغيل ولأحدث عمليات الى جانب ، (ISO)الجودة  حاصلة على شهادات

تحت اسم نا بتوسيع نطا  منتجاتالمجال لنا يتيح سوف الند"  أن اسم "عبور ثقه علي. نحن واسعةيتمتع بخبرة  ةبقيادة فريق ادار

ك من خالل وذل الشركة المرحلة القادمة من تطور. نحن نتطلع الى كل البيوت المصريةفي  له ثقه من قبل المستهلكالشهرة  واسع

في استمرار عملية النجاح التي حققتها  انمع للمساهمة لمؤسسات واألفرادمرين من اثونرحب بالمستمطروحة للتداول شركة كوننا 

 ".الشركة علي مدار السنوات الماضية

 .إلي السو  المصري منتج 27 لعدد هامقديمن خالل ت ،البيضاء في مصر الجبنةالشركات الرائدة في صناعة  احدى هيعبور الند  

 %39المعبأة في علب كرتون  في سو  الجبنة البيضاء اجمالي مبيعاتها عادلحيث ت الرائدباسمها  يةوتسيطر على حصة سوق

نمو في المبيعات منذ ثبات وانتظام بوقد استطاعت الشركة أن تحقق . 2016سبتمبر  30 انتهت فيأشهر التي  التسعةخالل وذلك 

 باالضافة إليعلب الكرتون  خط انتاج 12 من مكون خط انتاج جبنة بيضاء 13حاليا الشركة تشغل و. 1999أن بدأت االنتاج في 

 اإلستفادةباإلضافة إلى ذلك، تتوقع اإلدارة ألف طن في السنة.  134.4 حوالي اجمالية يةانتاج طاقةالبالستيك، بعلب خط انتاج 

قوم الشركة . وتقطاعات وفئات جديدة من المنتجاتالبدء في انتاج المنتجات وتسويق نطا  عن زيادة من النمو المستقبلي الناتج 



 
 
 
 
 
 

ألف طن  65.3تصل إلى اجمالية بطاقة انتاجية  حاليا بتركيب ثالث خطوط انتاج جديدة للجبنة البيضاء المعبأة في علب كرتون

ما تنتجه من  الشركة لتنويع جهود عالوة على ما تقدم، في اطارو .مجك 1الكرتون قدره  حجم جديد لعلب ذلك يتضمنسنويا، 

ة المطبوخة خط انتاج للجبنوللجبنة الموتزريال  جخط انتامنتجات جديدة في قطاع األجبان من خالل إضافة ن، سوف يتم تقديم اجبأ

ك وذل نالبفي مجال منتجات العصائر واأل للدخول تخطط عبور الندكما ألف طن في السنة.  7.2اجمالية تصل الى انتاجية بطاقة 

يدة ثالث خطوط انتاج جدسيتم اضافة . الجمهورية عدة عمالء الشركة المنتشرة في جميع أنحاءات عالية الجودة لقالتقديم منتج

جمالية قدرها اانتاجية بطاقة لبان ، وخط انتاج واحد لألمعا نالبر واألائإنتاج العصبالتبادل فيما بين  خدامهان استيمك للعصائر

 .2017كل خطوط االنتاج التسعة الجديدة اعتبارا من الربع الثاني من عام العمل في مليون لتر في السنة. ويتوقع أن يبدأ  126.0

مسجلة زيادة قدرها ، 2016خالل التسعة اشهر االولي من مليون جنيه مصري  1,054 حوالي قدرها الشركة مبيعات بلغ حققتو

مليون جنيه  1,170 حوالي 2015السنة المالية  بينما بلغت مبيعاتها خالل ،نفس الفترة من العام السابقمقارنة بأرقام  25%

معدل بالسنوات القليلة الماضية، على مدار  ا ملحوظا. كما شهدت المبيعات نمومقارنة بالسنة السابقة %26 قدرهازيادة ، بمصري

واضافة سبعة على منتجات الشركة المتنامي لطلب فية اخلعلى وذلك  ،2015و 2013بين عامي  %49نمو سنوي مركب قدره 

 .خطوط انتاج جديدة أثناء المدة ذاتها

مليون جنيه مصري  153 بقيمة وائد والضرائب واإلهالك واالستهالكفالخصم أرباح قبل  حققت الشركة باإلضافة إلى ذلك،

. %14.5وائد والضرائب واإلهالك واالستهالك قدره فالخصم رباح قبل األهامش  يمثلمما  2016 التسعة اشهر االولي منخالل 

هامش  يمثل، مما 2015مليون جنيه مصري في  133 وائد والضرائب واإلهالك واالستهالكفالخصم رباح قبل أ الشركة سجلتو

األرباح على مستوى  امطرد انمو وقد حققت الشركة .%11.4قدره  وائد والضرائب واإلهالك واالستهالكفالخصم رباح قبل األ

 . %86بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،2015و 2013عامي بين  وائد والضرائب واإلهالك واالستهالكفالخصم  قبل

ربح صافي ، مما يعادل هامش 2016 التسعة اشهر االولي منخالل  مليون جنيه مصري في 110 أرباح وحققت الشركة صافي

 من %119بمعدل نمو سنوي مركب قدره ، 2015مليون جنيه مصري في  92صافي أرباح  الشركة وسجلت، %10.4قدره 

 . 2015عام  ىإل 2013عام 

 االورا  يف االكتتابات وتغطية لترويج سي آي كابيتال شركةل العضو المنتدب طرح، صرح السيد/ هشام جوهر،تعليقا على ال

 .ذو خبرات واسعةتعتبر رحلة نمو شركة عبور الند قصة نجاح رائعة مبنية على أسس راسخة وفريق ادارة متمكن  " ، المالية

ويم تضمنت تع التية المصرية بعد سلسلة اإلصالحات اإلقتصادية صالبورل طرح شركة عبور الند أول طرح عام في ثويم

ري قتصاد المصإلعملية الناجحة في هذه المرحلة المهمة من تطور ابقيادة هذه ال سي آي كابيتالالجنيه المصري. تفتخر شركة 

عمليات  9بعد تنفيذ ات حاالكتتابات العامة والطرومكانتها الرائدة في ترويج وتغطية  على سي آي كابيتالشركة  تؤكدوبذلك 

 . "2014عامة منذ عام  تطروحا 4يتضمنه في سو  المال المصري مليار دوالر  1.3 أكثر منناجحة بقيمة 

تحديد و تم  2016ديسمبر  6يوم االكتتاب فتح باب  سوف يتم، 2016ديسمبر  4يوم موافقتها المصرية  البورصة صدرتأوقد 

 9ي ف من المؤسسات واالفراد ذوي المالئة المالية  في الطرح الخاص للمستثمرينل أوامر االكتتاب يسجتالنتهاء من ا تاريخ

 للطرح العام االكتتاب باب  غالا يتم ، علي ان2016ديسمبر  11 في للطرح الخاص اعالن السعرسوف يتم ، و2016ديسمبر 

 .2016ديسمبر  15 في داولأول يوم تبدء  دد تاريخحت . وقد2016ديسمبر  13في 

سيبيعون شريف. وكل المساهمين البائعين حامد  محمد المهندس أعضاء من أسرة المساهمون البائعون في الطرح يتضمنوا

 من خالل طرح ثانوي.وذلك مع عدد األسهم التي يملكونها التناسب ب

سوف يكون بنفس سعر للجمهور  العاموالطرح  Book Buildingبنظام ال الخاصوسوف يكون سعر الطرح بالنسبة للطرح 

 .الطرح الخاص



 
 
 
 
 
 

 Sole Global)ح وطرمدير الدور ب وتغطية االكتتابات في االورا  الماليةلترويج كابيتال وتلعب شركة سي آي كابيتال 

Coordinator & Bookrunner) معتو  مكتب  .السمسار المساعد دورب األورا  المالية لتداول. بينما تقوم شركة بلتون

هو نورتون  طرحللالدولي  ستشار القانونيالم للشركة. بينماالمحلي  ستشار القانونيهو الم واالستشارات القانونية للمحاماةبسيوني 

 روز فولبرايت.

 - نهاية التصريح -

 :للمحررين ملحوظة

مصرية تأسست عام وهي شركة مساهمة  شركة رائدة في صناعة األجبان في مصرللصناعات الغذائية ش.م.م. هي الند  عبور

ب علالند في مجال صناعة وتسويق وتوزيع مجموعة متنوعة من منتجات األجبان البيضاء المعبأة في  . تعمل عبور1997

تمتع بمنافذ توزيع قوية، وقدرة على الوصول الى كل أنحاء مصر بصورة مباشرة وغير مباشرة. تو البالستيكيةوالعلب الكرتون 

والبراميلي،  جةالثالالزيتون وببولي ودوبل كريم والفيتا واالسطنها الشركة الجبنة تتضمن منتجات األجبان البيضاء التي تقدم

 .الند" العالمة التجارية المعروفة "عبوروكلها يتم تسويقها تحت 

خط انتاج للجبنة المعبأة في علب  12 ويتضمن ذلك خط انتاج، 13الند بتشغيل اجمالي  قامت عبور 2016عتبارا من سبتمبر ا

ألف طن في السنة. باإلضافة إلى ذلك، عبور  134.4 حوالي تبلغ، بطاقة انتاجية كلية البالستيكللعلب كرتون وخط انتاج واحد 

 .جمالي قيمة المبيعاتحصة سوقية الأعلى ب فتخرالند هي منتج األجبان البيضاء األول في مصر وت

 لمزيد من المعلومات برجاء االتصال بـ:

 أحمد نور الدين حسن

 رين واالستثماراترئيس عالقات المستثم

 عبور الند للصناعات الغذائية

 +201 0007 33337هاتف: 

 a.hassan@obourland.com بريد الكتروني: 

هي أحد الشركات الرائدة في قطاع خدمات اإلستثمارات المالية،  المالية االورا  في االكتتابات وتغطية لترويج كابيتال آي سي

 اتلعمليات االندماج استشاراتالشركة تقدم خدمات . 2013مصري منذ بداية عام  همليار جني 72أكثر من  صفقات قامت بتنفيذ

 تغطيةو لترويج كابيتال آي سيإلى عمليات اعادة الهيكلة. وترتيب القروض باإلضافة وطروحات خاصة وعامة واإلستحواذات 

ألربع سنوات  EMEA Financeت على جائزة "أحسن بنك إستثمار في مصر" من قبل لالمالية حص االورا  في االكتتابات

 كابيتال آي سيجوائز أخرى.  ضمن 2015و 2014في عام   Global Financeومن قبل مجلة   2016-2013متتابعة من عام 

ركات ، أحد أكبر شالقابضة كابيتالمجموعة سي أي هي أحد الشركات التابعة ل المالية االورا  في االكتتابات وتغطية لترويج

أكبر بنك تجاري  CIBهي مملوكة بالكامل للبنك التجاري الدولي  القابضة كابيتال آي سيفي مصر. خدمات المالية المتكاملة ال

 تقدم ةالقابض كابيتالسي أي  تمارس عملها من خالل المركز الرئيسي في القاهرة وفروعها في نيويورك ودبي.خاص في مصر. 

 وعةالمجم قدمتة المالية والمؤسسات المالية والشركات.  ءوذوي المال دمن األفرا متنوعة عمالء لقاعدة العديد من الخدمات المالية

ية المال االورا  في االكتتابات وتغطية ترويجالادارة األصول والبحوث و إدارةو سمسرة األورا  المالية: في مجاالت خدماتها

 .واالستثمار المباشر ونشاط التأجير التمويلي

 لمزيد من المعلومات برجاء االتصال بـ:

   صدقياعبد الرز

 المالية االورا  في االكتتابات وتغطية لترويجسي أي كابيتال 

 sidky@cicapital.com.eg.bdelrazzaka بريد الكتروني:
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 إخطار هام:

ثل كذلك أي مال تمثل أي عرض لبيع االورا  المالية وال توهي منشورة بغرض إعالمي  العالنالمادة المنشورة بمتن هذا ا

لترويج ابيع االورا  المالية في الواليات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة تعتبر ذلك العرض أو  عرض لترويج

لم ولن يتم قيدها تحت قانون األورا  المالية األمريكي الصادر عام  عالنغير قانوني. األورا  المالية المشار اليها في هذا اإل

إال بموجب استثناء من دول أخرى، ولن يتم عرضها للبيع أو بيعها داخل الواليات المتحدة  بتعديالته، أو قوانين أي 1933

اشتراطات التسجيل الواردة في قانون األورا  المالية األمريكي والقوانين المطبقة في الدول المعنية أو من خالل صفقات غير 

ألورا  ا او بيع تحدة. فيما عدا بعض االستثناءات، لن يتم عرضورا  المالية بالواليات المأللح عام خاضعة له/لها. لن يتم طر

اب أو لصالح أي من المواطنين أو االفراد المقيمين في أستراليا أو كندا المالية المشار اليها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحس

 ستراليا أو كندا أو اليابان.. لم ولن يتم إرسال أو توزيع هذا اإلعالن بالواليات المتحدة أو أأو اليابان

 

 ةاالقتصادي المنطقةالدول اعضاء في من ذوي "المالءة المالية" الطبيعيين واالعتباريين هذا اإلعالن موجه فقط لألشخاص 

)المستثمرين  Prospectus Directive) (Directive 2003/71/EC)من  (e)(1)2كما هو معرف في المادة  ، وذلكاألوروبية

ألوروبية ا االقتصادية بالمنطقةذوي المالءة المالية في الدول األعضاء المستثمرين من لى غير المالءة المالية(. ال يجب عمن ذوي 

 طقةبالمناالعتداد بهذا اإلعالن. يعتبر أي شخص يستحوذ على األورا  المالية في أي عرض أو تم العرض األورا  المالية له 

علي اورا   استحوذذوي المالءة المالية. سيتم اعتبار أي مستثمر المستثمرين من على أنه من  اقرووافق األوروبية قد  االقتصادية

 على أن األورا  مالية التي استحوذ عليها بموجب العرض لم يتم االستحواذ عليها نيابة عن أشخاص بالمنطقةوافق واقر مالية بانه 

وال نيابة عن أشخاص في المملكة المتحدة أو أي من الدول األعضاء )ذات  ذوي المالءة الماليةاألوروبية من غير  االقتصادية

االستحواذ على  لم يتم تخاذ القرارات بالنيابة عنهم، كما انهمستثمر سلطة تقديرية مطلقة في الك الن يميذالتشريعات المماثلة( وال

األوروبية بشكل قد ينتج عنه طلب نشر من الشركة أو أي من  االقتصادية بالمنطقةاألورا  المالية تحت رؤية لعرضها للبيع 

لتداول األورا  . تعتمد الشركة وسي آي كابيتال وبيلتون Prospectus Directiveمن  3مديري نشرة الطرح وفقا ألحكام المادة 

 .السابق ذكرهاوالموافقات  االقراراتدقة وة والشركات التابعة لهم على صحة يالمال

 

عرضا لشراء االورا  المالية وال يمثل كذلك أي استمالة لعرض شراء االورا  المالية وال يعتبر توزيعها ال يعتبر هذا اإلعالن 

مادة أو اساسا يعتمد عليه في الشراء. ال يجوز عرض أو بيع أو شراء األورا  المالية إال في الحاالت التي ال تمثل طرحا عاما. 

ويجب على األشخاص الذين يتسلمون هذا و أي عرض الحق لألورا  المالية محظورا في بعض الدول قد يكون هذا اإلعالن أ

أي حظر لعرض أو بيع أو شراء األورا  المالية. عدم االلتزام بالحظر قد  التأكد من عدم وجوداإلعالن أو أي عرض الحق 

 يخالف قوانين األورا  المالية في بعض الدول.

 

 

 بيان تطلعي:

يحتوي هذا اإلعالن على عدة بيانات تطلعية. البيانات التطلعية هي أي بيانات ال تتصل بأحداث أو وقائع حدثت من قبل، ومن 

ِّر"، يترقب"، لتقديرات"، "متوقع"، " وفقا مثل "عبارات الممكن معرفتها باستخدام  يفترض"، "يعتقد"، "من الممكن"، "يقد 

"ينوي"، "يرى"، "بإمكان"، "يخطط"، "محتمل"، "يتوقع"، "مشاريع"، "يجب"، "بحسب علمه"، "سوف"، "سيكون" أو أي 

ي على ي تحتوالبيانات التعلى ه الخصوص بوجعبارات أخرى مشابهة تفيد أو يقصد بها تقديم البيان بشكل تطلعي. وينطبق ذلك 

معلومات عن نتائج أو خطط أو توقعات مالية مستقبلية عن أعمال الشركة أو إدارتها، أو عن تطور الشركة المستقبلي او ربحيتها 

 او أي ظروف اقتصادية او قانونية او اي أمور أخرى من شأنها أن تؤثر على الشركة.

 

ية وتستند إلى افتراضات الشركة وتنطوي على مخاطر معلومة البيانات التطلعية تعكس رؤية إدارة الشركة لألحداث المستقبل

ج النتائوغير معلومة، ومجهوالت وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف جوهري في نتائج أو أداء أو إنجازات الشركة الفعلية عن 

د التوقعات قد يؤدي إلى أو األداء أو اإلنجازات المتوقعة صراحة أو ضمنا بهذه البيانات التطلعية. حدوث أو عدم حدوث أح

المتوقعة صراحة أو ضمنا بهذه البيانات  نتائجاختالف جوهري في الوضع المالي للشركة او نتائج اعمالها أو إلى عدم تحقيق ال

التطلعية. اعمال الشركة تحتوي على العديد من التوقعات والمجهوالت من الممكن ان تؤدي إلى عدم دقة التوقعات أو التقديرات 

درة الشركة، وق عمالالخام والعمالة الالزمة أل البيانات التطلعية. تتضمن تلك المخاطر التغيرات في أسعار الطاقة والموادأو 



 
 
 
 
 
 

ياسية ، والتغيرات في الظروف السبنجاح الشركة على اإلبقاء على خدمات بعض الموظفين الرئيسيين،  وقدرتها على المنافسة

عالمية التوجهات الفي دية في مصر، التغيرات في االتجاه االقتصادي العالمي، والتغيرات واالجتماعية والقانونية واالقتصا

واإلقليمية في مجال منتجات األلبان، وتأثير الحرب والنشاطات اإلرهابية، والتضخم، وسعر الفائدة، والتغيرات في أسعار العملة 

 المناسب وتعامل الشركة مع تلك المخاطر.وقدرة الشركة على توقع المخاطر بشكل دقيق وفي الوقت 

 

 ال تضمن الشركة أو إدارتها أو سيو ت التطلعية الواردة بهدا اإلعالنولذلك، فيجب على المستثمرين عدم االعتماد على البيانا

به. بموج الدقة المستقبلية ألي من اآلراء المنصوص عليها في هذا اإلعالن وال تضمن حدوث أي تطورات متوقعةآي كابيتال 

انون وقواعد ، فيما عدا ما يتطلبه القوبعد تاريخ نشر هذا اإلعالن، ال تفترض الشركة أو سي آي كابيتال، وينفي كل منهما مسئوليته

 تأكيدها بالنتائج الفعلية للشركة.عن تحديث البيانات التطلعية الواردة بهذا اإلعالن أو  القيد في البورصة المصرية،


