
HC Securities & Investments successfully advises Almarai on the acquisition of           
100% shares in Bakemart UAE and Bahrain  
 
17 March 2021 
 
HC Securities & Investments (“HC”) acted as co-advisor to Saudi food giant Almarai on the               
acquisition of 100% shares in Bakemart UAE and Bahrain in a deal worth AED 93.5 million                
(USD25.5 million). 
 
The transaction remains subject to obtaining certain mandatory and regulatory approvals           
including the approval of the General Authority for Competition in the Kingdom of Saudi Arabia, 
The acquisition will further expand Almarai’s bakery product offering and enhance its            
contribution to the Kingdom’s food security in line with Saudi Vision 2030.  

 
Established in 1977, Almarai is headquartered in Riyadh, Saudi Arabia and is actively engaged in               
five categories across the Middle East and North Africa (MENA) region: Dairy, Juice, Bakery,              
Poultry and Infant Nutrition. Almarai is currently the Middle East’s leading food and beverage              
manufacturer and distributor – and the world’s largest vertically integrated dairy company. 
 

Mohamed Aburawi, head of investment banking at HC commented: “We are pleased to support              
Almarai on this important transaction in expanding its bakery business. HC has developed a long               
term relationship with Almarai for over a decade; back in 2009, HC advised Almarai on the                

acquisition of 100% of The International Company for Agro Industrial Projects “Beyti” marking its             
entry to the Egyptian market. This transaction also testifies of the HC’s cross-border execution              

capabilities, in addition to its ability to offer best-in class advisory services and connect investors               
with best-of-breed opportunities in the region via its offices in Cairo and Dubai International              
Financial Centre (DIFC)” 

 -Ends- 

HC Securities & Investment  

HC Securities & Investment (HC) is a leading investment bank in Egypt and the MENA region.                
Since its inception in 1996, HC has leveraged its relationship-driven insights, local and regional              
market knowledge, industry-specific expertise and strong execution capabilities to provide its           

clients with a wide range of services in investment banking, asset management, securities             
brokerage, research, custody, online trading and private equity through its offices in Egypt and              

the UAE (DIFC). HC Investment Banking has an outstanding track record of advising leading              
corporates in Egypt and the MENA region on M&A, capital market, and financing transactions in               
excess of USD 5.9bn. HC Asset Management, , now manages 11 onshore mutual funds for               

commercial banks and portfolios for institutions and sovereign wealth funds with assets under             
management in excess of EGP 7bn. HC Brokerage is ranked among the top brokers in Egypt and                 

provides a wide array of services, including research and online trading to institutional and retail               
clients. 
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For further information, please visit www.hc-si.com or contact Marwa Nakhla, Corporate           
Communications Supervisor, at mnakhla@hc-si.com  
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 اتش سى مستشارًا مالیًا لشركة المراعي السعودیة في استحواذها على 100% من شركة بیك مارت
  للمخبوزات في اإلمارات والبحرین

 

 الصفقة تعزز من دور المراعي في دعم منظومة األمن الغذائي بالمملكة العربیة السعودیة
 

المالي المستشار بدور واالستثمار المالیة لألوراق سي اتش شركة قامت :2021 مارس 17               القاهرة،
لتتوج الخلیج، منطقة في األلبان لمنتجات شركة أكبر تعد والتي السعودیة، المراعي لشركة               المشترك
في المجمدة المخبوزات وإنتاج لتصنیع مارت بیك شركة أسهم من %100 على باالستحواذ               نجاحها
ملیون 25.5 یعادل ما مصري، جنیه ملیون 500 بـ تقدر صفقة إبرام خالل من والبحرین،                 اإلمارات

 دوالر أمریكي تقریبًا.
 

الصفقة، إلتمام والتنظیمیة اإللزامیة الموافقات على للحصول اآلن حتى االستحواذ عملیة             وتخضع
تؤدي أن المنتظر ومن السعودیة. العربیة المملكة في للمنافسة العامة الهیئة موافقة تتضمن               والتي
على الشركة قدرة یعزز مما المراعي، شركة مخبوزات منتجات نطاق توسیع إلى االستحواذ               عملیة
واستراتیجیة رؤیة أهداف مع یتماشى بما السعودیة، العربیة للمملكة الغذائي األمن في مساهمتها               زیادة

 المملكة 2030.
 

عن واالستثمار، المالیة لالوراق سي اتش بشركة االستثمار بنوك قطاع رئیس أبوراوي، محمد               أعرب
أعمالها نطاق لتوسیع المهمة الصفقة هذه في المراعي شركة بدعم "نفخر قائًال: النجاح بهذا                سعادته
حیث حیث عقد، من ألكثر المراعي مع األمد طویلة عالقة بإنشاء قمنا فقد المخبوزات. منتجات                 في
للمشروعات الدولیة الشركة على الكامل استحواذها في للشركة المالي المستشار سى اتش              كانت

  الصناعیة الزراعیة "بیتي" في عام 2009، والتي أعلنت من خاللها دخول السوق المصري".
 

باإلضافة للحدود، العابرة الصفقات تنفیذ على لقدرتنا حي مثال هو الصفقة تلك إتمام "إن                وأضاف،
عبر المنطقة في للمستثمرین أفضل فرص وإتاحة االستشاریة الخدمات أفضل تقدیم على القدرة               إلى

".(DIFC) مكاتبها في القاهرة ومركز دبي المالي العالمي 
 

الریاض في لها الرئیسي المقر ویقع ،1977 عام في تأسست المراعي شركة أن بالذكر                والجدیر
األوسط الشرق منطقة في مختلفة رئیسیة فئات بخمس الشركة تعمل حیث السعودیة، العربیة               بالمملكة
وتغذیة والدواجن، والمخبوزات، والعصائر، األلبان، منتجات منها ،(MENA) أفریقیا           وشمال
الشرق في والمشروبات الغذائیة المواد وتوزیع تصنیع في رائدة حالیا المراعي شركة وتعتبر               الرضع.

 األوسط، وكذلك أكبر شركة ألبان متكاملة رأسیًا في العالم.
 
 

 -انتهى-
 

 اتش سي لألوراق المالیة واالستثمار
سي اتش اعتمدت األوسط. الشرق ومنطقة مصر في الرائدة االستثمار بنوك أحد سي) (اتش واالستثمار المالیة لألوراق سي                    اتش
المحلیة بالسوق الدرایة وعلى اوال مصالحهم ووضع بعمالئها عالقاتها على ترتكز التي رؤیتها على ،1996 عام تأسیسها                   منذ
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الخدمات من كبیرة مجموعة لتقدم وتنفیذها الصفقات إدارة كفاءة تضمن التي المتخصصة الكوادر تواجد جانب إلى                  واإلقلیمیة
اإللكتروني والتداول الحفظ وأمانة البحوث المالیة، األوراق وتداول األصول، وإدارة المالیة، االستشارات مجاالت في                لعمالئها
بنوك قطاع یتمتع .(DIFC (مكتب المتحدة العربیة واإلمارات مصر من كل في تواجدها خالل من وذلك المباشر االستثمار                    وأخیرا
أفریقیا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في الرائدة للشركات المالیة االستشارات تقدیم في حافل بسجل بالشركة                  االستثمار
أمریكي. دوالر ملیارات 5.9 عن مجملها في تزید التي التمویل واستشارات المال، وسوق واالستحواذ، الدمج عملیات                  تضمنت
من 2018 لعام إفریقیا" وشمال األوسط الشرق في استثمار مدیر "أفضل بجائزة والفائزة سي اتش بشركة األصول إدارة                    تتولى
والصنادیق للمؤسسات المالیة المحافظ إلى باإلضافة للبنوك استثماریا صندوًقا 11 إدارة ،MENA Fund Manager                مؤسسة
السمسرة شركات أفضل ضمن المالیة األوراق لتداول سي اتش تصنف مصري. جنیه ملیار 7 إلى یصل أصول بمجمل                    السیادیة

 في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول اإللكتروني لعمالء المؤسسات واألفراد.
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