نجاح شركة مصر كابيتال وثروة كابيتال فى تغطيه اﻻكتتاب  3أضعاف
الحجم المستهدف فى صندوق استثمار ثروة لتأمينات الحياة النقدي
اليومي وفتح باب الشراء واﻻسترداد يومياَ
أعلنت شركة مصر كابيتال ش.م.م .وشركة ثروة كابيتال لﻼستثمارات المالي ة ش .م.م،(SRWA.CA) .
عن فتح باب تلقى طلبات الشراء و اﻻسترداد يوميﴼ بدﴽ من اليوم فى وثائق صندوق استثمار شركة
ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي ) ترخيص الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم  816بتاريخ  (2020/ 12/ 29حيث فتح باب اﻻكتتاب في وثائق استثمار
الصندوق يوم اﻻحد الموافق  24يناير  2021بحجم مستهدف مائة مليون جنية مصري و نجحت
شركة مصر كابيتال ش.م.م .و شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات ش.م.م .بصفتهم ا جهات
تلقى اﻻكتتاب فى تغطية ثﻼثة أضعاف الحجم المستهدف لﻼكتتاب بمبلغ  298،034،235جنيه
مصرى و غلق باب اﻻكتتاب خﻼل عشرة أيام فقط وهو الحد اﻷدنى لفترة فتح باب اﻻكتتاب قانونﴼ و
ذلك فى يوم اﻷربعاء الموافق  3فبراير .2021
وياتي هذا الصندوق النقدي تكلي ﻼً للتعاون وا لتحالف المثمر والمستمر بين كل من ثروة كابيتال
القابضة لﻼستثمارات المالية وشركاتها التابعة و شركة مصر كابيتال وذلك في ضوء استراتيجية
التحالف لدعم وثقل سوق رأس المال المصري من خﻼل تقديم أحدث اﻷدوات التمويلية للشركات
من جهة و تقديم أوعية إدخارية وإستثمارية لﻸفراد وا لمؤسسات من جهة أخرى ،باﻹضافة إلي تلبية
الطلب المتزايد علي الصناديق النقدية في السوق المصري.
وصرح اﻷستاذ أيمن الصاوى  ،رئيس القطاع المالي بمجموعة ثروه كابيتال  ،قائ ﻼً " :نفتخر ب إطﻼق أول
اﻷ وعية اﻻستثمارية التي تطلقها ال مجموعة وذلك استكما ﻻً لريادتها في تقديم الخدمات المالية
لجميع فئات العمﻼء من أ فراد وشركات ومسايرة التغيرات والتطورات الجارية في نمو الطلب علي
اﻷوعية اﻹدخارية المتنوعة  ،مشيرﴽ إلى تمتع هذا الصندوق بالعديد من المميزات التي تتناسب مع
شريحة واسعة من العمﻼء  .كما اضاف الصاوي ان شركة مصر كابيتال ،الذراع اﻻستثماري لبنك مصر
ستتولي إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة ثروة ﻹدارة اﻻستثمارات كمساعد مدير استثمار  ،ضمن
استراتيجية التحالف القائمة بين الكيانين والتي سينتج عنها العديد من اﻷدوات التمويلية
واﻻستثمارية خﻼل الفترة المقبلة.

هذا وقد صرح اﻷستاذ خليل البواب ،الرئيس التنفيذي ل شركة مصر كابيتال  ،إن نجاح الشركة فى اطﻼق
هذا الصندوق يرسخ ريادة الشركة فى مجال صناديق اﻻستثمار فقد نجحت فى اختراق نشاط تلقى
اﻻكتتاب بكل قوة حيث استطاعت مجموعة مصر كابيتال تغطية الصندوق  3أضعاف الحجم
المستهدف فى أقل فترة اكتتاب مسموح بها قانونﴼ و سيتم منذ اليوم فتح باب تلقى طلبات الشراء
و اﻻسترداد فى وثائق الصندوق يوميﴼ من خﻼل شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات ش.م.م.
كما تقوم شركة مصر كابيتال ش.م.م .بالقيام بدورها كمدير استثمار للصندوق اعتمادﴽ على فريق
عمل متميز يتمتع بثقة العمﻼء المدعومة بخبر ات متفردة مشهود لها فى هذا المجال .
انتهى—

نبذة عن ثروة كابيتال
ثروة كابیتال القابضة لﻺستثمارات المالية ش.م.م ) (SRWA.CAالمجموعة الرائدة فى تقدیم الحلول والخدمات التمویلیة حیث
تتولى إدارة مجموعة من الشركات تقدم من خﻼلها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمویلیة والتأمينية .تتبنى ثروة كابیتال
منهجا مبتكرا لضمان تقدیم خدماتها بأعلى جودة في مجاﻻت التمويل والتأمين وبأسهل إجراءات وصوﻻ الي قطاع عريض من السوق.
فعن طريق شركة كونتكت للتمويل ،تقدم ثروة برامج تمویلیة متنوعة لتمویل شراء السیارات والمركبات الجدیدة والمستعملة وبرامج
تمویل السلع المعمرة ، ،إضافة الى برامج التمويل العقاري والتشطیب من خﻼل كونتكت للتمويل العقاري ،وبرامج التمويل التجاري
من خﻼل شركاتها الشقيقة كونتكت التأجیر التمویلى وكونتكت التخصيم  .كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خﻼل شركتي
ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة .باﻹضافة الى كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق فى مصر فى مختلف المجاﻻت.
شركة ثروة كابيتال القابضة لﻺستثمارات المالية ش.م.م .مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اﻹلكتروني www.sarwa.capital

نبذة عن مصر كابيتال

شركة مصر كابيتال ش.م.م هي الذراع اﻻستثماري لبنك مصر ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة  ٤،٢مليار جنيه مصري ،وتمتلك
الشركة أصول ومساهمات تتعدى قيمتها  ٢مليار دوﻻر و تقدم خدمات استثمارية في مجاﻻت إدارة اﻷصول من صناديق ومحافظ
استثمار في اﻷسهم ،واﻷسهم اﻹسﻼمية ،والمتوازنة ،وحماية رأس المال ،والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت .وتبلغ حجم
اﻻصول التى تديرها مصر كابيتال لعمﻼئها أكثر من  ٢٧مليار جنية مصري وتعد مصر كابيتال أكبر مدير لصناديق اﻻستثمار بالسوق
المصري ،كما تقدم خدمات اﻻستثمار المباشر فى مجاﻻت متعددة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع
العقاري والبتروكيماويات كما ان مصر كابيتال تحتل مركز الريادة في تقديم الخدمات اﻻستشارية والحلول المالية المتكاملة
لخدمات بنوك اﻻستثمار و باﻷخص في أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ أكبر إصدار سندات توريق وأكبر اصدار صكوك في السوق
المصرية و قيمة اﻻصدارات التى نفذتها مصر كابيتال حوالى  13مليار جم وأخيرﴽ قامت الشركة بتأسيس شركة مصر كابيتال
للوساطة في السندات ش.م.م .التى تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها
ﻷسواق أخرى في منطقة الشرق اﻷوسط وأفريقيا.
شركة مصر كابيتال ش.م.م .و شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات س.م.م .شركات مرخصة وخاضعة لرقابة الهيئة
العامة للرقابة المالية.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اﻹلكتروني www.misrcapital.com

