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  الحالية  ها صولأ يضم تعدينال استثمار في مجال تأسيس صندوق  عن  شركة المانشا كشفت

 جديًدا  استراتيجيًا مستثمًرا   يضيفو

 

  عن  تعلن  أن"    ”La Mancha Holding S.à.r.lالقابضة  المانشا  شركة  يسر  - 2021  يوليو  26  لوكسمبورج،

األجل    إستثمار  صندوق  وهو  ،"(الصندوق)"   La Mancha Fund SCSpصندوق    إنشاء  في   مقرهطويل 

 شارات القانونية ت كابيتال لالس  المانشا  شركة  وستكون  الذهب،تعدين    مجالفي  بشكل أساسي    خصصتم   لوكسمبورج

La Mancha Capital Advisory LLP (“LMCA") هي المكتب االستشاري للصندوق.   

  باإلضافة  المانشا، لشركةالتابعة  الذهب تعدين أصول جميع استالمب للصندوق األول اإلغالق من االنتهاء تم قدو

ويقوم    .ساويرس  عائلة  جانبب  سيستثمر  استراتيجي  شريك  من  أمريكي  دوالر  مليون  100  قدره  استثمار  إلى

د من  يعددراسة اليقوم بكما    ،أمريكي  دوالر  مليار  1.4  عن  قيمتها  زيدأصول ت  بإدارة  اليوم  من  تباًراالصندوق إع

ً  الصندوق سيكونكما  .الفرص الجديدة  . الحق في وقت   آخرين مستثمرين أمام متاحا

" المانشا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  ساويرس،  نجيب  صرح  وقد صندوق  :  إنشاء   النتيجة  هياستثمار  خطوة 

مقابل حصص   وإنديفور   يفولوشنإ  شركتيل  التشغيلية  أصولنا  ببيع  قمناحين    2015  امكنا نقوم به منذ ع  لما  ةالطبيعي

  العديد   فيه  نتوقعيأتي في وقت مناسب جداً    جدد  لمستثمرين فتح المجال  و  صندوق  تأسيس  إلى  التحول  إن.  رأسمالية

ً م يزال  ال الذي الذهب تعدين قطاع في  الفرص من   " .اتاالندماج من مزيدال إلى ويحتاج فتتا

 " قائالً:    الشخصيات  من  عدًدا  وستضم  برئاستها  سأقوم  استشارية  لجنة  قبل  من  الصندوق  دعم  سيتمواستطرد 

ً تاريخ، لدى الكثير منهم  التعدين  قطاع  في  المعروفة  االستشارية   الخدمات  تقديمالعمل مع شركة المانشا و  في  طويالً   ا

 ".لها

و تعدين  في    للصندوق  األساسي  االستثماري  الهدف  يتمثلهذا  لقطاع   استثمارية  موارد    والمعادن   الذهبخلق 

المرونة كما    النفيسة، له  في    سيكون  االستثمار    الصندوق   وسيقوم.  الكهربائية  السيارات  بطاريات  معادنفي 

 الستثمار  نظري   قد  ولكنهطويلة األجل،    المدرجة  األسهم  محددة تركز على محفظة    في  أساسي  بشكل  باالستثمار

 . الخاصة األسهم في  أصولهمن  أصغر جزء

التي أثبتت جدواها إلى االستحواذ على    الصندوق  في شركة المانشا، سيسعي  تماشيًا مع استراتيجية االستثمار 

  التي  القوية والجيولوجية اإلدارية اتياإلمكان  ذات المبتدئةو الصغيرة المعدنية الموارد شركات في كبيرة حصًصا

 :شأنها من والتي سنوات  5 إلى 3  في خالل القيمة خلق استراتيجية تنفيذ من مكنهات

  وتحسين  ،حاجةعند ال   اإلدارية  القدرات  وتعزيز  ، التكلفة  قاعدة   تبسيط  خالل  من  التشغيلية  الكفاءة  وتحسين  تعزيز  •

 .البيئية واالجتماعية والحوكمة عملال خطط وتعزيز ،المصانع كفاءة وزيادة ،المناجم عمر خطط

 طويلة  االستكشاف  خطط  وضع  خالل  من  القيمة خلقإيجاد فرص  و  العضوي  النمو  فرص  إطالق  في  المساعدة  •

 .المصانع إنتاجية وزيادة ،جديدة مناجمإنشاء و ،األصول وتطوير ،المدى
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 واستكشاف  ،اإلقليمي  واالندماج  ،االستحواذ  عمليات  خالل  من   المتراكمة  الخارجي  النمو  فرص  ودعم  تعزيز  •

 .أكبر العبين مع اندماج عمليات

داخل    والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  المقاييس إلى تحسين    تهإدار  تسعىكذلك أن    من إحدى أهداف الصندوقو

  األداء تطور  و  الربحية  بينقوي في قطاع التعدين    ارتباط  بوجود  ؤمنت  ألنهاشركات محفظته خالل فترة االستثمار  

 . والحوكمة واالجتماعي البيئي

اللذين    ستثماراال  وخبراء  تعدينال  ومهندسو  جيولوجيونال   منهم  ،ةمتفرغال  ن الكفاءاتم  20  من   أكثر  الصندوق  يضم

.  عديدة  لسنواتشركة المانشا    نمو  قصة   من  جزًءا  منهم  العديد  وكان   ،القطاع  هذا   في  كبيرة  تشغيلية  بخبرة  يتمتعون

 .ولوكسمبورج المتحدة المملكة في الفريق مقر يقعو

 

 :القابضة  نبذة عن شركة المانشا

  قطاع  في  الفرص  على  في المقام األول  تركز  الخاص  للقطاع  مملوكة  استثمارية  شركة   هيالقابضة    المانشاشركة  

  دعم   إلى  يسعى  األجل،  طويل  مستثمرشركة المانشا  تعتبر  .  متعددة  جغرافية  مناطق  عبر  الثمينة  المعادن  تعدين

  قطاع   في   حافلو   قوي  سجل  ولديها  ،التوسع  خطط  لتمويل  والخبرة  المال   رأس  توفير  خالل   من  التابعة له   شركاتال

 .  2012 عام منذالتعدين 

 WWW.LAMANCHA.COM لمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع: 

 

http://www.lamancha.com/

