
 

 

www.efghermes.com 

 

تنجح في إتمام خدماتها االستشارية لصفقة استحواذ المجموعة المالية هيرميس 

 الكويتية « مخبز وحلويات الفيصل»على شركة « مجموعة أغذية»
صفقات  رىلكب جديدة إلى سجل إنجازات المجموعة المالية هيرميس الحافل بتقديم الخدمات االستشاريةإضافة  تمثل الصفقة

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألسواق الناشئة والمبتدئة.  أسواق الدمج واالستحواذ في

  2021يناير  31في  أبوظبي

جاح نأعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة، عن 

 مخبز»ة على شرك «أغذية مجموعة»ستحواذ الية االستشارخدماته  تقديمفي إتمام بالشركة  االكتتاب وتغطية الترويج قطاع

 .الكويتية «الفيصل وحلويات

عن  ،هيرميس المالية بالمجموعة االكتتابات وتغطية الترويج لقطاع المشارك الرئيس ،محمد فهمي أعرب هذا السياق،وفي 

نة التي التحديات االسففتثنائية الراه لصفففقات الدولية المرموقة في  لكبرى ابقدرة فريق العمل على اإلتمام الناجح لاعتزازه 

في إتمام العديد من الصففففقات المتواصفففل وأكد فهمي أن نجاح الشفففركة (. 19 –تواجه كافة األسفففواق نتيجة فيروك فكوفيد 

مالء بأفضفففففففل بتزويد الع االكتتابات وتغطية الترويج قطاع فريقالثابت ل لتزاماالاألسفففففففواق يعكس  بمختلف الدولية الكبرى

مو عدد فهمي عن توقعه بنوأعرب . بغض النظر عن األوضففاع التي تمر بها البيئة التشففغيلية المحيطة فائقة الجودة خدماتال

تنفيذها خالل الفترة  المرتقب، وذلك في ضوء سلسلة الصفقات 2021الصفقات التي ستشارك الشركة في إتمامها خالل عام 

    القادمة على مستوى األسواق الخليجية. 

مدرجة في سوق أبو  بي لألوراق المالية،  ، وهي شركة2004عـفففام بدولة اإلمارات خالل  «أغذية مجموعة»سست أ  وقد ت

 المنطقة مستوى على القابضة الشركات أكبر إحدى ،(ADQ" فالقابضة" لـ تابعة شركة أغذية تعد ،"صناعات" خالل منو

وتحظى  .المتنوع أبو بي إمارة اقتصاد ضمن رئيسية قطاعات في العاملة الكبرى الشركات من واسعة محفظة تمتلك والتي

باقة متنوعة من الشففففركات المتكاملة والعالمات التجارية العالمية بمحفظة اسففففتثمارات فائقة الجودة، تشففففمل  أغذية مجموعة

والمشفففروبات في دولة  غذيةالمرموقة. وتتخصفففل الشفففركة في تصفففنيو وتوزيو وتسفففويق مجموعة متنوعة من منتجات األ

ـة الشرق األوسط بشكل عـام ـا ومنطق وتشمل تلك المنتجات، المياه المعبأة  .اإلمـارات ودول مجلس التعاون الخليجي وتركي

 موعةمجوغيرها من المشفففففروبات المختلفة، باإلضفففففافة إلى منتجات األلبان واألغذية وكذلك األعالة الحيوانية. كما تمتلك 

 مصر وتركيا.السعودية وع مان وكل من دولة اإلمارات وأصوالً في  أغذية

أنواع المخبوزات التي تتضفففمن  فخرم أيقدبت ،1991عام  خالل تأسفففسفففتالتي  ،«الفيصفففل وحلويات مخبز» شفففركةوتنفرد 

وتقوم  .في السفففوق الكويتي الكيك والبقسفففماا والمقرمشفففات، عالوة على منتجات والفطائر ،زا الصفففغيرةتالكرواسفففون والبي

السففففوبر و ،منفذ بيو داخل دولة الكويت وتشففففمل أسففففواق الهايبر ماركت 4,000أكثر من  من خاللمنتجاتها  ببيوالشففففركة 

 فضاًل عن المدارك ومحالت البقالة. ،التعاونيةمجمعات الو ،ماركت

 .أغذية مجموعةلوقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي األوحد 

 —البياننهاية —
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 عن المجموعة المالية هيرميس

دولة عبر أربو قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على  13تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 

عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق  35مدار 

ل الشففففركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالسففففتثمارية، تتنوع بين  5500ر من عمل محترة يضففففم أكث مو ف. وتتخصففففل

بجميو أسففواق الشففرق األوسففط الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصففول والوسففااة في األوراق المالية والبحوال واالسففتثمار المباشففر

  .وشمال أفريقيا

ق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة قامت الشركة بإاال 2015وفي عام 

تمويل تنمية للشففركة و للحلول التمويليةأنشففطة الشففركة في مجال التمويل غير المصففرفي، بما في ذلك أعمال شففركة المجموعة المالية 

أعمال الشفففركة في مجاالت حلول المدفوعات والتمويل العقاري  إلى باإلضفففافة ،لخدمات البيو بالتقسفففيط اليوڤمتناهي الصفففغر وشفففركة 

ستراتيجية تنويو باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة  .والتأمين بصورة  وهو ما أثمر عن التوسو –ويعكس ذلك ا

 .والواليات المتحدة األمريكية باكستان وكينيا وبنجالدش ونيجريا وفيتنام والمملكة المتحدةمباشرة في 

     لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:  

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 media@efg-hermes.comقطاع العالقات اإلعالمية | 

 مي الجمال

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 

 إبراء الذمة

المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة  المالية هيرميس قد أشفففارت في هذا البيان إلى أمور مسفففتقبلية من بينها على سفففبيل قد تكون المجموعة

 المستقبلية لألنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق واالستراتيجية واألهداة وفرص النمو والمؤشرات
ابيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشفففركة،  فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسفففتقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث

والمحتملون  مال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليونالتذبذب في أسواق ال –الحصر  على سبيل المثال وليس –ويشمل ذلك

والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه  والظروة االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية

 .صحيحة في تاريخ النشر علقة بالمستقبل والتي هيتوخي الحذر بأال يفرا في االعتماد على التصريحات المت ينبغي على القارئ
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