بيان صحفي
أوراسكوم للتنمية مصر تعلن عن توقيع اتفاقية مع البنوك للحصول على قرض متوسط األجل بقيمة  265مليون دوالر أمريكي إلعادة تمويل
القروض الحالية ،بفترة سماح سنتان ونصف وتمديد مدة قروض الشركة ألجل  7سنوات.
القاهرة 23 ،نوفمبر  – 2020تعلن شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن توقيع عقد قرض متوسط األجل إلعادة تمويل القروض القائمة باإلضافة إلى
تمويل إضافي بإجمالي مبلغ  265مليون دوالر أمريكي بفترة سداد سبع سنوات مع فترة سماح سنتان ونصف.
وتعتزم أوراسكوم للتنمية مصر استخدام العائدات على النحو التالي:


ما يعادل  215مليون دوالر أمريكي إلعادة تمويل القروض القائمة مما سيعفي الشركة من سداد األقساط القادمة خالل فترة السماح.



شريحة إضافية تصل إلى  50مليون دوالر أمريكي (بالجنيه المصري) ،متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية
وفقاً لرؤية المجموعة بما في ذلك المصروفات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة
في مختلف الوجهات.

قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر ررر وبنك القاهرة وبنك  HSBCبدور المرتبين الرئيسر رريين ،وكما انفردت المجموعة المالية هيرميس بدور

المس ررتش ررار المالي الحص ررري ،والمدير الرئيس رري والمنس رري الرئيس رري ومس رروق القرض ( )Book-runnerوقام البنك التجاري الدولي (مص ررر) بدور
وكيل التسررهيل ،وقام مكتب  MHR & Partnersبدور المسررتشررار القانوني لشررركة أو ارسرركوم للتنمية مصررر ،ومكتب حلمي وحمزة وشررركا بدور
المستشار القانوني للبنوك المقرضة.
علي عمر الحمامص ر رري ،الرئيس التنفيذي لش ر ررركة أو ارس ر رركوم للتنمية مص ر ررر“ :أنا س ر ررعيد باللقة والدع الذي تلقينا من البنوك المش ر رراركة وتوقيع عقد
التس ررهيل المش ررار اليه ،االمر الذي من شر ر نه تحس ررين ش ررروط التس ررهيل لتتوافي مع المركز المالي والتش ررييلي للش ررركة .ت مراعاة ت ثير فيروس كورونا
المستجد على الوضع الحالي عند توفير القرض لمدة سبع سنوات وفترة سماح سنتان ونصف مما سيسمح بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل األنسب
عند اسررتقرار األوضررا  .وأضرراف عمر الحمامصرري ب ن تمديد فترة اسررتحقاق القرض سررتالئ ملف الشررركة المالي وخطة توسررعاتها مما سرريمكنها من
النمو في الفترة المقبلة ".

سارة الجواهرجي
رئيس عالقات المستثمرين
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