ر
(ايجييانس) لتكوين
مبدئ يهدف إىل دمج األنشطة مع
اتش ايه يوتيليتي هولدينج (احدى رشكات حسن عالم) تتقدم بعرض
ي
اول مجموعة متاكملة مدرجة بالبورصة يف مجال بناء وتشغيل واالستثمار يف البنية التحتية والنقل واللوجيستيات

القاهرة 10 ،مارس 2021
أعلنت رشكة حسن عالم القابضة الرائدة ف مجال الهندسة واإلنشاءات والبنية التحتية ف مرص ر
والشق األوسط وأفريقيا ،عن تقدم رشكتها التابعة "اتش
ي
ي
ر
ايه يوتيليتي هولدينج ب.ف ".بعرض مبدب يهدف إل وضع آلية لدمج وتكامل األنشطة مع ر
الشكة المرصية لخدمات النقل والتجارة (ايجييانس) بهدف
ى
ي
ر ي
ايجييانس عل رشكة تابعة ل"اتش ايه يوتيليتي هولدينج ب.ف .".تتوقع ر
الشكة من خالل البيانات المتاحة
استحواذ
خالل
من
واإلقليم
المحل
التوسع
ى
ي
ي
ر
ر
ر
ر
لها انه حال قبول العرض المقيح من شكة ايحييانس واستيفاء المتطلبات القانونية والموافقات الالزمة لتنفيذ ما جاء به فان شكة اتش ايه يوتيليتي
ر
ر
ر
ويأب هذا العرض ف إطار دراسة ر
الشكة للتوسع يف جمهورية مرص العربية من خالل
هولدينج ىب.ف .ستصبح مالكة لحصة حاكمة يف شكة ايجييانس .ي
ي
البحث عن فرص للتكامل مع كيانات مرصية واعدة من شأنها ترسيخ وتدعيم أنشطة المجموعة يف السوق المرصية واإلقليمية وإنشاء كيانات ومنصات
ر
مشيكة للبنية التحتية والنقل واللوجيستيات.
ر
ر
ر
الت تتبناها الحكومة المرصية وما
وقال عمرو عالم الرئيس التنفيذي لشكة حسن عالم القابضة " :ي
يأب هذا العرض يف ضوء خطة اإلصالح االقتصادي ي
ر
ر
الت تواجهها األسواق
حققه االقتصاد المرصي من نمو ومؤشات أداء إيجابية والعمل عل جذب استثمارات جديدة يف مختلف القطاعات رغم التحديات ي
المالية العالمية"
ر
ر
الت تتبناها المجموعة يف مجاالت المياة والطاقة وتطوير
وأضاف عالم "هذا العرض يعد بمثابة خطوة جديدة لتحقيق االسياتيجية المتكاملة والطموحة ي
البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل".
ر
ر
ر
ج ى يب يف ،تعد من أهم المستثمرين
وجدير بالذكر أن شكة "اتش ايه يوتيليتي هولدينج ىب.ف ".الملوكة لمجموعة حسن عالم بالشاكة مع شكة تنمية ايني ى ري
ف بناء وتشغيل ر
مشوعات الطاقة ،والطاقة المتجددة ،والمياه ،وكذلك توزي ع الكهرباء والمرافق ر
تلت الطلب الميايد عل البنية التحتية يف مرص
والت ى
ي
ي
ي
الشكة مؤخرا عن االستحواذ عل رشكة ريدجوود إيجيبت الرائدة ف مجال تحلية المياه ،وذلك ف إطار ر
اسياتيجية ر
والمنطقة ،وقد أعلنت ر
الشكة لدعم
ي
ي
وتطوير مشاري ع تحلية ومعالجة المياه يف مرص.
—انتىه —
عن رشكة حسن عالم القابضة
الشكة بالعمل ف عدة مجاالت منها البنية التحتية والطاقة والصناعة ر
بداية رشكة حسن عالم تعود ال عام  ،1936وتقوم ر
والبيوكيماويات والمنشآت الضخمة والمتطوره يف
ي
ً
مشف عل مدار  85عاما ،قامت فيها ر
الشكة بتاري خ ر
الشق األوسط وأفريقيا .وتفتخر ر
مرص ومنطقة ر
أكي رشكات التشييد والبناء
الشكة بمشاري ع متنوعة مما جعلها واحدة من ى
الشكة ضمن قائمة ر
عل مستوى العالم ،هذا وقد تجاوز حجم األعمال تحت التنفيذ حاليا  5مليار دوالر أمريك .كما تم تصنيف ر
نشة األخبار الهندسية ( )ENRألفضل 250
ي
ً
عالميا.
رشكة للتشييد والبناء
لمزيد من المعلومات ى
يرج زيارة www.hassanallam.com.
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