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EBRD and partners 
acquire Egypt’s Adwia 
Pharmaceuticals 

Investment will improve access to 
more affordable medicines 

 

 

• EBRD, DPI and CDC Group create a new company to invest in pharmaceuticals 

• EBRD commits US$ 75 million in equity to initial capital of US$ 250 million 

• The company acquires Egyptian generic-drug maker Adwia Pharmaceuticals and Celon in 

India 

  

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is joining forces with reputable partners 

to improve the availability and affordability of medicines, using an investment platform with an initial 

capital commitment of US$ 250 million. 

The EBRD is committing US$ 75 million to support the company’s growth in Egypt, alongside 

Development Partners International (DPI), a pan-African private equity firm which is committing US$75 

million, and CDC Group, a development finance institution funded by the UK government, with US$ 100 

million commitment. 

As a first step for the investment platform the partners have acquired Adwia Pharmaceuticals, an 

Egyptian manufacturer of generic drugs, and Celon Laboratories, an Indian oncology and critical-care 

product specialist. Adwia will benefit from Celon’s know-how in drug development, including for chronic 

and life-threatening health conditions. 

This investment will also help Adwia Pharmaceuticals to expand and modernise its manufacturing assets, 

introduce products with higher added value and improve its health and safety standards, product quality 

and governance in Egypt. 

The founding shareholders plan to increase their impact by further expanding the investment platform’s 

activities. 

Egypt is a founding member of the EBRD. Since the start of the Bank’s operations there in 2012, 

the EBRD has invested over €7 billion in 125 projects in the country. 

  

 

 

https://www.ebrd.com/egypt.html


له    البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وشريكان بارزان

 يستحوذون على شركة "أدويا" المصرية 

 االستثمار تحسين عملية الحصول على األدوية بتكلفة معقولة  من شأن

  

" يؤسسون شركة جديدة  DPIوصندوق " "CDCالبنك ألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ومجموعة " •

 لالستثمار في صناعة األدوية 

باالستثمار بمبلغ   • يلتزم  مليون دوالر أمريكي في رأس مال    75البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

 مليون دوالر   250الشركة األولي البالغة قيمته 

 Celon ومختبرات  االستحواذ األول للشركة يتضمن "أدويا" المتخصصة في صناعة األدوية الجنيسة •

  

تتضافر جهود البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مع شريكين مرموقين له لتحسين توافر األدوية في األسواق بتكلفة معقولة،  

 مليون دوالر أمريكي.  250وذلك من خالل منصة استثمارية جديدة برأس مال أولي تبلغ قيمته  

البنك بمبلغ   "، وهو شركة أسهم  DPI، فيما التزم صندوق "مصر ريكي لدعم نمو هذه الشركة فيمليون دوالر أم  75والتزم 

"، وهي مؤسسة تمويل تنموية تمولها حكومة المملكة المتحدة،  CDCمليون دوالر أمريكي، ومجموعة " 75خاصة أفريقية، ب 

 مليون دوالر أمريكي.   100ب 

وفي خطوة أولى للشركة االستثمارية، استحوذ الشركاء على شركة "أدويا" للصناعات الدوائية، وهي شركة مصرية متخصصة 

مستحضرات عالج األورام والعناية المركزة. ، وهي شركة هندية متخصصة في  Celon في صناعة األدوية الجنيسة، ومختبرات

في مجال تطوير األدوية، بما في ذلك عالج الحاالت الصحية المزمنة والحاالت المهددة  Celon وستستفيد "أدويا" من خبرة

 للحياة.

مة مضافة معززة، ومن شأن هذه االستثمار مساعدة "أدويا" أيضاً على توسيع وتحديث أصولها التصنيعية، وتقديم منتجات ذات قي

 وتحسين معايير الصحة والسالمة وجودة المنتجات والحوكمة في مصر.

 ويخطط المساهمون المؤسسون لزيادة تأثيرهم من خالل توسيع نطاق نشاطات الشركة االستثمارية.

استثمر   ، 2012عام   عملياته في مصر في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. ومنذ بدء  في يشار إلى أن مصر عضو مؤسس

 مشروعاً في البالد. 125في  مليارات يورو 7من  البنك أكثر
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