
 

 

 

 بيان صحفي

إتش سي لألوراق المالية واالستثمار تقوم بدور المستشار المالي لشركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج 

 من أسهم شركة ميدكو بالست لشركة إندوراما فينشرز %74وعائلة سماحه في بيع 

 

اليوم عن قياماها بدور المستشار المالي لشركة ( اتش سي)أعلنت شركة إتش سي لألوراق المالية واالستثمار   —2018نوفمبر  14مصر، -القاهرة 

من أسهم ميدكو بالست ألنظمة التعبئة  %74وعائلة سماحة في بيع ( MEGM.CA( )الشرق االوسط للزجاج)الشرق األوسط لصناعة الزجاج 

لبتركيماويات الوسيطة على مستولى العالم فى صفقة لشركة ايندوراما فينشرز العامه المحدودة، الرائدة في مجال صناعة ا( ميدكو بالست)والتغليف 

 .باالضافة الي قيام  شركة إتش سي لتداول األوراق المالية بدور السمسار للبائعين والمشتري. مليون جنيه مصري 843قيمتها 

رق االوسط للزجاج حيث عملنا يد بيد تعد هذه خامس صفقة نقوم بها مع شركة الش"و صرح محمود سليم رئيس بنوك االستثمار بشركة اتش سي قائال 

 ."علي مدار السنوات الماضيه لضمان تحقيق االهداف طويلة األجل للشركة

 

ستحواذ وقد سبق أن قامت شركة اتش سي لألوراق المالية واالستثمار بدور المستشار المالي لشركة الشرق االوسط للزجاج  في عدة عمليات منها اال

كما قامت اتش سي بدور المستشار . 2014و االستحواذ على شركة الوادي للعبوات الزجاجية عام  2010دكو بالست عام من أسهم شركة مي %60على 

من أسهمها لصالح جلف كابيتال، احدى شركات االستثمار المباشر الرائدة في الشرق  %36المالي لشركة الشرق للزجاج في عملية الطرح الخاص لنسبة 

 . 2016، باإلضافة الى االستحواذ على شركة مصر لصناعة الزجاج عام األوسط وشمال افريقيا

 

وتعد شركة ميدكو بالست احد اهم مصنعي عبوات البولي إيثيلين القابلة 

إلعادة التدوير ومنتجات عبوات الحقن ومنتجات أغطية العبوات بغرض 

التعبئة والتغليف. و تقدم ميدكو بالست خدماتها لجميع الشركات 

يه المصنعة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية في مصر. العالم

خط  11من السوق المحلي وتمتلك %25تستحوذ الشركه علي حصة سوقيه  

طن متري من عبوات البولي إيثيلين  70.000تصنيع متطوربطاقة انتاجيه 

 سنويا. 

 

تطور و نمو قطاع التعبئه و التغليف المحلي، أتمنى أن  تزيد هذه  دخول شركة اندوراما فى السوق المصرى إضافة كبيرة ستساهم في"واضاف سليم 

 “. الصفقه من ثقة المستثمرين في أداء االقتصاد المصري و أن تساعد على جزب مزيد من االستثمارات االجنبيه المباشرة  لمصر 

 

 

 _انتهى_

 

 

 

 

 

 

 

 عن شركة اتش سي لألوراق المالية واإلستثمار



 

 

  

اعتمدت اتش ,  1996منذ تأسيسها عام . أحد بنوك االستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق األوسط( اتش سي)المالية واالستثمار اتش سي لألوراق 

من كفاءة سي علي رؤيتها التي ترتكز على عالقاتها بعمالئها وعلي درايتها بالسوق المحلية واإلقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تض

و تقدم الشركة مجموعة كبيرة من الخدمات لعمالئها في مجاالت اإلستشارات المالية ، وإدارة األصول ، وتداول األوراق المالية . الصفقات وتنفيذها إدارة

(. DIFCمكتب )ة ، البحوث ،أمانة الحفظ  واالستثمار المباشر  والتداول اإللكتروني وذلك من خالل مكتبها في كل من مصر واإلمارات العربية المتحد

ليات و يتمتع قطاع بنوك اإلستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم اإلستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق األوسط تضمنت عم

الفائزة , شركة اتش سي إدارة األصول ب. مليارات دوالر أمريكي 5الدمج واالستحواذ ، وسوق المال ، وإستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 

صندوقًا استثماريا للبنوك التجارية باإلضافة إلى المحافظ المالية  15، تتولي حاليا إدارة  2018لعام  MENA Fund Managerبجائزة مؤسسة 

ضمن أهم شركات السمسرة تصنف اتش سي لتداول األوراق المالية . مليار جنيه مصري 7للمؤسسات والصناديق السيادية بإجمالى أصول مدارة تبلغ  

 .في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول اإللكتروني لعمالء المؤسسات واألفراد

 

 si.com-www.hcللمزيد من المعلومات حول الشركة ، يرجى زيارة 
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 مروة نخلة
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 اتش سي لألوراق المالية واالستثمار
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