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فاروس القابضة تعلن عدم اتمام صفقة استحواذ برايم على 

 تابعتيها
 
 

تعلن فاروس القابضة لالستثمارات المالية عن  --2019أغسطس  21القاهرة في 

عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة برايم القابضة لالستثمارات المالية فيما يخص االستحواذ 
المالية وفاروس للترويج وتغطية االكتتاب ونشاط أمناء على شركتْي فاروس لتداول األوراق 

 الحفظ، وذلك لعدم االتفاق على عدد من البنود الرئيسية.

 
وفي هذا السياق، قال السيد علوي تيمور، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس 

فة المتميزة وتلبية كاالقابضة لالستثمارات المالية:" إن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها 
متطلبات عمالء فاروس في مصر وخارجها، مؤكداً أن اإلدارة العليا ومساهمي الشركة يضعون 
مصالح عمالئها وموظفيها في المقام األول. و يتمنى كل التوفيق لشركة برايم القابضة 

ة ملالستثمارات ومؤسسيها الذين تربطهم بشركة فاروس وسوق المال المصري عالقات قدي
 وطيبة.

 

 %100ويذكر أنه في شهر يونيو الماضي، تقدمت برايم القابضة بعرض لالستحواذ على نسبة 
فى كل من شركتْي فاروس لتداول األوراق المالية وفاروس للترويج وتغطية االكتتاب وأمناء 

 الحفظ، بعد إتمام الفحص الفني النافي للجهالة وكذلك االتفاقية النهائية لالستحواذ.

 -انتهى-

 

 :نبذة عن شركة فاروس القابضة

، وهي تحقق تطوراً ملحوظاً لتصبح حالياً بنكاً استثمارياً 2005منذ تأسيس شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام 

 وس متكامالً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في مصر والشرق األ

 ً تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق المصرية . وعالميا

مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول في األوراق المالية، وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك بحوث 

 .ظاالستثمار وخدمات أمناء الحف

ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربية ولديها شركة تابعه وخاضعة لرقابة سلطة 

دبي للخدمات المالية وهي فاروس َجلف المحدودة، تقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال 

 .يجوالديون لعمالء الشركة لتغطية دول الخل

بال ضمن قائمة جلو" أفضل بنك استثمار في مصر"وقد حصلت شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية على لقب 

كما حصلت على لقب . 2018فايننس، وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصة، ألفضل بنوك استثمار في العالم لعام 

 .من قبل مجلة انترناشونال فاينانسعلى التوالي  2019و  2018لعامى " أفضل شركة أبحاث"



  بيان صحفي

تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة المصرية، 

وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم االستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في عمليات الدمج واالستحواذ 

وقامت شركة فاروس لترويج وتغضيه االكتتاب في األوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات . ر األسهم وأدوات الدينوصفقات إصدا

بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، 

  www.pharosholding.com.واالتصاالت
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