إلتخاذها كقاعدة لإلستثمار المباشر في مصر وافريقيا

"ألتا سمبر كابيتال" العالمية تفتتح فرعا في القاهرة وتختار أحمد راضي
رئيسا
القااااهرة 7 ،ماااا

 :8102أعلن ت

"ألتاااا سااامبر كابيتاااال" إحتتدل الاتتركائ ال ار تتدة فتتي مجتتا االستتتثمار المباشتتر

بأفريقيتتا ،ومقرهتتا الر ي تتي فتتي لنتتد  ،عتتا ايتيتتار الخبيتتر المتتالي أحمتتد ار تتي متتدا ار لالستتتثمار المباشتتر بمكتبهتتا
اإلقليمي الذي تقترر إفتتاحت فتي القتاهرة كقاعتدة تنملتا منهتا الاترك للعمت علت جتذ

في قماع الرعاي الصحي  ،والقماع االستهالكي بأسااق مصر وافريقيا.
وقالت ت

رؤوس األمتاا لالستتثمار

"أف تتا ي جيث تتا" الات تريك اإلداري وال تتر يل التنيي تتذي ل ت ت "ألت تتا س تتمبر" :إ مص تتر ل تتداها جاا تتا كثيت ترة جاذبت ت

لالستتتثمار ،والتتتي ت تتمل لنتتا يتقتتديت يبراتنتتا الدولي ت إل ت ستتاق المتتا المصتتري ،وهتتا متتا شتتجعنا عل ت اتختتاذ ق ترار
التاسع في القاهرة وافتتاح مكتا آير لنا بما اتاافا متع يمتنتا للتاستع االستتراتيجي ،وذلتك لالستتيادة متا اليتر

يتالمنمق والاصا لألسااق األفريقي بمريق أفض .
وأ اف  :إ كياءة ويبرة ار ي الااسع في قماع الرعاي الصحي والقمتاع االستتهالكي يتال م تيرت المهنيت ،
باإل تتاف إلت يلييتت القايت عتتا كيييت استتتقما

وتنييتتذ الصتتيقائ ،قيمت وإ تتاف ال غنت عنهتتا بالن تتب للاتترك ،

وياصت أ "ألتتتا ستمبر" تخمتتل لضتتت استتتثمارائ جداتتدة فتتي األس تااق النامي ت التتتي تتملتتا د اري ت عالي ت ومتمامل ت

بمبيعتها.
وعبر أحمد ار ي عا سعادت بقيام شرك كبرل مثت "ألتا سامبر كابيتاال" بافتتتاح مكتتا إقليمتي لهتا فتي القتاهرة،
ياصت وا هتا تحمت رستتال إيجاييت عتتا االقتصتتاد المصتتري ومتتا يمتلمت متتا مقامتتائ جاذبت لالستتتثمار فتتي الاقت
الحتتالي ،ماتتي ار إل ت أ ايتيتتارا متتدا ار لهتتذا المكتتتا يمكن ت متتا استتتمما م تتيرت فتتي استتتقما
المهم للارك في مصر وافريقيا.

وتنييتتذ الصتتيقائ

وأو تتل أ التركيت ت ف تتي "ألتااااا ساااامبر كابيتااااال" علت ت االس تتتثمار ف تتي القماعت تائ االس تتتهالكي اتض تتما األغذيت ت

والماترواائ ،والعنايت الاخصتتي والمعالجت ال راعيت  .أمتتا قمتاع الرعايت الصتتحي فيتضتما األدويت  ،والصتتيدليائ،
ومرافا الرعاي الصتحي  ،والعيتادائ المتخصصت  ،ماتي ار إلت أ استتراتيجي الاترك تعتمتد علت االستتثمار لايت
األم تتد واالعتم تتاد علت ت ال تنهج الم تتر لجلتتا رؤوس األم تاا واالستتتثمارائ األجنبيتت بم تتا ي تتهت ف تتي تحقيتتا التنميت ت
االقتصادي .
اتتذكر أ ار تتي اتمتتتع بخب ترائ واستتع ممتتتدة ألكثتتر متتا  01ستتناائ فتتي مجتتاالئ االستتتثمار البنمتتي ،واالستتتثمار
المباشتتر ،وتمايت الاتتركائ ،حيتتق قضت مع تتت م تتيرت المهنيت فتتي أهتتت شتتركائ االستتتثمار .وكتتا أيتتر منصتتا

تتاالا هتا متدار باترك ستي اي كاييتتا

لتترويج وتغميت االكتتابتائ ،واتذلك كتا م تووال عتا استتقما

وتنييتذ

الصيقائ الحكامي والخاص في قماع الرعاي الصحي والقماع االستهالكي.
انتهى-نبذة عن "ألتا سيمبر كابيتال"
أ اأئ عام  ،5102ما قب عا ل اس

لادر ،وريتاارد بارسا

(المدار التنييذي ال ايا لت "تايت وار ر") ،واف ا ي جيثا (المدار

التنييذي ال ايا لت "داائ افريقيا")" .ألتا سمبر كابيتال" هي شرك متخصص في االستثمار المباشر بقماع الرعاي الصحي والقماع
االستهالكي عبر العداد ما األسااق النامي  ،وياص أفريقيا.

