
 

 

 

 

 

 الشهيره وتخطط لزياده  السرجانيمن مصانع حالوه عرفة  %57) فيذر انفيست تدخل في شراكه استراتيجيه لتملك 

 ( 9102مليون  جنيه حتي  071استثمارتها في مصر بقيمة 

 

وذجن اللندة نمتعد ستراتيجية لي  مانن  لواو  لرفه السرجنن  االشراكه الالعضو المنتدب لشركة " فيذر انفست " تجربة 

 لواقتاند الوطن سنه  541ذات ال  لعوامنت التجنريهالاننلنت الوطنيه و تعيد ألد أهم هيكية ا

 

 :  7152  منيو 3األربعنء  –القنهر  

ركة "مانن  لواو  لرفه من ش % 21ليى بنالستلواذ ننجلة  أبرمت شركة " فينر إنفيست " لواستثمنر المبنشر افقة شراكة استراتيجية 
أهم الشركنت الوالد  ف  مجنل تقتلم شركة " فيذر إنفيست " مننخ االستثمنر الاننلى المبنشر فى مار كنلد  و الت  بموجبهنلسرجنن " ، ا

 .رؤوس األموال الخناةاستثمنر 
 

نل الماريين ليى أليى لدد من رجنل األلمبنالضنفه ال   ةقييمياالو  ةملييالشركنت المن المسنهمينمن  كبيرة مجمولةفيذر انفيست تضم 
 إللداث تغيير لقيقى فى مجنل االستثمنر المبنشر بنلسوق المارية.ف  الفتر  القندمه ؤهيهن سيممن مستوى من اللرفية الدولية 

 
ة من يقرب قنمت بدراس ةشركالو قد أكد السيد / إبراهيم غطنس ، لضو مجيس إدارة " فيذر إنفيست " لواستثمنر المبنشر والد المؤسسيين ، أن 

كينن اننلى ليى مدار العنمين المنضيين ، ونجلت فى لقد افقة الشراكه االستراتيجية ليى " مانن  لواو  لرفه السرجنن  "  557من 
ية معنيير أسنسية تقوم ليى الماداقلي  الغذائية كبداية لبرننمج استثمنرى جند وطموح لشركة استثمنر مبنشر ترتكز إستراتيجيتهن فى التنمية 

  فرص لمل جديدة.لخيق تلسين فرص النهوض بنالقتاند المارى و والشفنفية 
 

مييون جنيه خوال العنمين المقبيين ، كمن تعتزم الشركة ضخ  511وتخطط " شركة فيذر إنفيست " لزيندة استثمنراتهن فى المجنل الاننلى بقيمة 
 .ة " مانن  لواو  لرفه السرجنن  "مييون جنيه استثمنرات جديدة لتطوير شرك 51من يقرب من 

 
فيذر انفيست تعتبر أن "، لواستثمنر المبنشر وألد المؤسسين، العضو المنتدب لشركة " فيذر إنفيست " وائل خطنب/ السيدو ف  هذا االطنر اكد 

" مانن  لواو  ف  االستراتيجية  تنناكشرتجربة وطن . و تعتبر المنل الفيه الدوليه و رأس راتلتجم  بين معنيير االننجله لشركه والد مثنل 
ليمشنركة  نواستقطنب كفنءات المارييالاننلنت الوطنية،  تننفسيهكفنءة " فيذر انفيست " وقدرتهن ليى إلندة يثبت لرفه السرجنن  " نموذجن 

 "فى نهضة الاننلة المارية فى المرلية القندمة .
 

، رئيس مجيس إدارة شركة " مانن  لواو  لرفه السرجنن  "، أن الشراكة القنئمة بين لنئية "  لبد العزيز لرفة السيد /  وفى هذا اإلطنر ، قنل
وخبراتهن الاننلية الواسعة ،  " "فيذر إنفيست " لواستثمنر المبنشر ترتكز ليى الماداقية العنلية التى تتمت  بهن  فيذر إنفيست لرفة " و شركة "

الذى تتميز به الشركة ، وهو من جعيهن الشريك المننسب لعنئية " لرفه " لتلقيق أهدافهن فى النهوض بنإلضنفة إلى العمل الجمنلى والطموح 
 بشركة " مانن  لواو  لرفه السرجنن  " وإستعندة منتجنتهن بنلسوق كنلد أهم العوامنت التجنرية بنالقتاند الوطنى .

 
لتى يمتيكهن مؤسسو و  لرفه السرجنن   "جنءت مبنية لي  الثقة وااللترافية اولفت إلى ان اجراءات الشراكة االستراتيجية ليى " مانن  لوا

فسيست " والتى تثبت الفنرق الكبير بينهن وبين الكثير من الشركنت المليية واإلقييمية التى تم التفنوض معهن خوال الفترة المنضية نشركة " فيذر ا
 .نن  " وطرح منتجنتهن بنلسوق خوال الفترة المقبيةفى إطنر خطة تطوير وهيكية " مانن  لواو  لرفه السرج


