
 

 

فورى لحلول  ن أسهم شركة »% م7 المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام بيع 

 مليون دوالر  50في صفقة قيمتها  « في البورصة المصريةالمدفوعات اإللكترونية 
   هي الصفقة

 

 2020 يوليو   29 في القاهرة

  

عن نجاح إتمام   –واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة المؤسسة المالية  –أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس 

% من أسهم الشركة في  7، مما يمثل «FWRY.CA»شركة فورى لحلول المدفوعات اإللكترونية  مليون سهم من 50 بيع

 مليون دوالر أمريكي.  50، وذلك في صفقة قيمتها السوق الثانوي بالبورصة المصرية

 

صندوق المشروعات خدماتها االستشارية لألطراف البائعة وهم  قدمتالمالية هيرميس بدور مدير الطرح ووقامت المجموعة 

البنك األهلي و «ResponsAbility»وومؤسسة التمويل الدولية  «Link HoldCo BV Helios»والمصري األمريكي 

 ومجموعة من موظفي شركة فوري. المصري وبنك مصر

 

فوري هي المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات اإللكترونية تقدم خدمات  ، تعتبر شركة 2007عام  تأسيسهاومنذ 

 .ألف موقع ١٥١مالية للعمالء والشركات خالل قنوات متعددة وأكثر من 

 

باستمرار العالقة  لقطاع الترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، الرئيس مصطفى جادوفي هذا السياق أشاد 

.  العام الماضي طرح شركة فوري في البورصة المصريةلالناجح  مع شركة فوري، وذلك على خلفية االتمام والتعاون الوطيدة

، وهو ما عمالء الشركةشبكة التي تنال استحسان مجتمع االستثمار و الفرص االستثماريةشركة فوري أحد أهم  وأضاف أن

ق المال اسومتعددة تغطي أصفقات الناجح لتمام اإلفريق العمل في  باستمرار وأشاد جاد. زمن قياسي ساهم في إتمام الصفقة في

 .والدمج واالستحواذ وهيكلة الدين رغم الظروف الراهنة التي تواجه األسواق الناشئة والمبتدئة

  

ق المال بالشرق األوسط وشمال  اسوأالمجموعة المالية هيرميس تربعت على قمة ترتيب مستشاري صفقات جدير بالذكر أن 

مليون دوالر هي   50، وتعتبر صفقة بيع أسهم شركة فوري بالسوق الثانوي وقيمتها 1افريقيا للنصف األول من العام الجاري

ة طرح أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بالسوق السعودي ثاني صفقات أسواق المال التي تنفذها الشركة عقب إتمام صفق

 مليون دوالر.  700تداول بقيمة تقارب 

 

 انتهي 

 

  

 
   2020تقرير صفقات ريفينيفيف للنصف األول من  1



 
 

 عن المجموعة المالية هيرميس: 

دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على    12تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في  

عاًما لتصبح المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل احترافي يضم أكثر   35مدار 

تخّصص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة  موظف. وت   5500من  

األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشر. وقد قامت الشركة بإطالق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة  

نس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك التأجير التمويلي  المجموعة المالية هيرميس فاينا

ذلك   ويعكس  اإللكترونية،  والمدفوعات  التأمين  وخدمات  العقاري  والتمويل  والتخصيم  المالية  والتكنولوجيا  الصغر  متناهي  والتمويل 

وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في األسواق الناشئة    – التواجد الجغرافي للشركة    استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية

   www.efghermes.comوالمبتدئة .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 قطاع العالقات اإلعالمية  

media@efg-hermes.com 

 مي الجمال اذة األست 

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت 

melgammal@efg-hermes.com 

 

 

 إبراء الذمة 

المستقبلية لألنشطة المختلفة. وهذه  اإلدارة واالستراتيجية واألهداف وفرص النمو والمؤشراتالمثال ما يتعلق بتوقعات  المالية هيرميس قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل قد تكون المجموعة

على سبيل المثال   –لكطبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذ فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق

والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات  والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون –الحصر  وليس

  .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ
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