ر
ن
مال إلصدار سندات بقيمة مليار جنية لتمويل
الشكة الوطنية للسيارات (ناتكو) تعيي بلتون كمستشار ي
توسعاتها واقتحام مجال السيارات الكهربائية
ناتكو تدرس طرح حصة من أسهمها ن يف البورصة المرصية
وقعت ر
الشكة الوطنية للسيارات (ناتكو) مع رشكة بلتون رلتوي ج وتغطية االكتتاب إحدى رشكات بلتون المالية
المال إلصدار سندات ن يف السوق المرصى بقيمة مليار جنيه مرصي عىل ان
القابضة اتفاقية لتصبح المستشار
ي
ن
ن
يتم تخصيص جزء من ذلك الطرح للسندات الخرصاء للتوسع يف مجال السيارات الكهربائية وتصنيع شواحن
السيارات وانشاء محطات الشحن ومراكز التوزي ع وخدمات ما بعد البيع و ذلك تعد ر
الشكة اول رشكة ن يف مرص
تدرس سندات ن
خرصاء ،فضال عن دراسة طرح حصة من أسهمها ن يف البورصة المرصية
وقال ياش صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة انها سوف تقوم بإصدار سندات بقيمة مليار جنيه مرصي خالل
ر
الفتة القادمة بغرض تمويل التوسعات ن يف مجال مراكز التوزي ع وخدمات ما بعد البيع لشبكة توزي ع سيارات
نن ن
عىل ضوء توقيع اتفاقية التوزي ع الجديدة مع
مرسيدس-بت يف العديد من المواقع بجمهورية مرص العربية ي
مرسيدس -ن ن
بت و كذلك التوسع ن يف مجال بيع وتوزي ع وصيانة وشحن السيارات الكهربائية من خالل البدء ن يف
االوروب
انشاء شبكة من محطات الشحن العادية والشيعة وفائقة الشعة لدعم كافة انواع بروتوكالت الشحن
ي
ن
والمحىل ن يف مجال التحول
الدول
واالمريك ن يف جميع محافظات الجمهورية وذلك لمسايرة التوجه
والصين
ي
ي
ي
ي
لحلول النقل الكهرباب المستدامة .كما تخطط ر
الشكة لتقديم حزمة من الحلول التقنية المبتكرة ألول مرة ن يف
ي
ن
عىل اقتناء واستعمال السيارات الكهربائية بجميع انواعها
المستهلكي
وتشجيع
لتسهيل
مرص والمنطقة
ي
وفئاتها.
ً
ن
ن
ودوليي لالستعمال
محليي
و تقوم المجموعة حاليا بدراسة تصنيع شواحن السيارات الكهربائية مع رشكاء
ن ر
والىل
الخاص والعام من خالل الذراع
الصناع للمجموعة متمثل يف الشكة المرصية االلمانية للسيارات (إجا) .ي
ي
ن
ن
تقوم حاليا بتصنيع سيارات ركوب مرسيدس -ن
الرباع يف مرص  ،وأضاف ياش صالح بأن الخطة
بت ذات الدفع
ي
ر
عىل مواكبة التغتات الشيعة ن يف عالم صناعة وتوزي ع السيارات مع تقديم حلول
األستاتيجية للمجموعة تقوم ي
ن
لتمكي المستهلك المرصي من األستمتاع بالتكنولوجيا المتطورة للسيارات
تكنولوجية متطورة للغاية
ن
عىل مراحل.
الكهربائية وتوفت شبكة ضخمة لمحطات الشحن يف جميع المحافظات ي
وأشار كذلك ال ان ر
الشكة تدرس إمكانية طرح جزء من اسهمها لالكتتاب العام لزيادة قاعدة المستثمرين
والمستقبلي كما تستهدف ر
ر
ن
ن
ن
الشكة من خالل تلك
الحاليي
للمساهمي
بالشكة وتحقيق أكت قيمة واستفادة
الخطوة فتح افاق واسعة للحصول عىل تمويل لعملياتها الحالية والمستقبلية.
ن
عىل تحويل
وأختتم ياش صالح ترصيحه بأن (ناتكو) كانت دائما رائدة يف رؤية التحوالت المستقبلية وقادرة ي
ال واقع ينتج عنه تعظيم القيمة المستقبلية للمجموعة و انها فخورة بكونها رشيك يعتمد عليه ن يف توفت
الرؤية ي
ن
بنية تحتية مستقبلية للسنوات القادمة وخدمة المستهلك المرصي للمرحلة المقبلة يف عالم السيارات.

ن
األخرص رئيس قطاع بنوك االستثمار ر
بشكة بلتون المالية القابضة اننا سعداء بتوقيع االتفاقية مع
وقال محمد
ن
ن
ر
ر
ر
مال إلصدار السندات حيث تعد الشكة من الشكات الرائدة يف مجالها يف مرص ومن
شكة ناتكو كمستشار ي
الفرص االستثمارية الواعدة ونتوقع ان تجذب ر
ن
المحليي واألجانب
الشكة العديدة من المستثمرين
ر
لشكة ناتكو بهدف توفت التمويل لالزمة ر
االستاتيجية ر
للشكة بأفضل السبل
وأشار اننا ندرس جميع الخيارات
ر
ن
الممكنة مما يسهم ن يف تعزيز المالءة المالية للشكة وتحقيق أفضل عائد للمساهمي فضال عن اختيار التوقيت
األنسب لعملية الطرح.

عن ناتكو
بدأت قصة رشكة الوطنية للسيارات ( ناتكو ) ن يف عام  ١٩٨٨برؤية عميقة وواضحة ن يف مجال السيارات لتتحول
ً
ر
ر
الن حققت تاريخا من اإلنجازات ن يف هذا المجال.
إل إحدى الشكات الرائدة ي
الشكة بجهود عديدة نف مستتها وسارعت ألن تصبح أول وكيل معتمد لمرسيدس -ن ن
قامت ر
بت ن يف مرص .كما
ي
ن
أنشأت ناتكو أكت شبكة من التوكيالت ومراكز الخدمة للصيانة و خدمات قطع الغيار يف جميع أنحاء
الجمهورية )(3s
ن
ن
ر
المتمتة ن يف مرص.
عىل مكانتها الريادية ن يف قطاع السيارات
مما ساهم يف نمو الشكة وحفاظها ي
ً
كبتا عىل أرض الواقع من خالل األساس القوي الذي تم بناؤه وإستمر بسبب ر
ً
احتافنا ن يف
نجاحا
حققت قصتنا
العمل ر ن
والتامنا مع العمالء.
ن
ر
ن
ن
عام ١٩٩٣
يف عام  ،١٩٩١افتتحنا أول مراكز خدمة متكاملة يف ي
الدف ً ثم مركز سموحة و مركز فم الخليج يف ي
ن
و  ١٩٩٥عىل التوال باإلضافة إل ذلك ،نمت ر
الجتة
الشكة أيضا بعد اطالق رشكات تابعة معتمدة من ضمنها
ي
الوطنية للسيارات  ،واإلسكندرية الوطنية للسيارات سموحة  ،وفرع فم الخليج.
ن
ن
عام ٢٠١٠
فرع القطامية بالقاهرة ومرتفعات األهرام يف الجتة خالل ي
توسعت شبكتنا بشكل أكت بعد إضافة ي
و ٢٠١٣
ن
للتمت واإلبداع ن يف سوق السيارت المرصي وقد أنشأت شبكة حقيقية وموثوقة تركز عىل
تعتت ناتكو أيقونة
ن
تواظب عىل تواصل يف ريادة قطاع السيارات إل أبعاد أعمق.
ن
ن
الموزعي
والعلمي مما أدى إل توسع شبكة
ن يف عام  ، ٢٠١٤تم إفتتاح فروع الغردقة الوطنية للسيارات،
متمتة تعرف بإسم  3Sوسبعة مراكز بيع ر
والن تضم ر
ن
ر
وأكت من
أكت من ستة مراكز
ومراكز الخدمة المعتمدة ي
١٤٦باكية عمل.
الشكة المرصية األلمانية للسيارات ر
تحققت رؤية ناتكو عام  ١٩٩٦بتأسيس ر
بالشاكة مع رشكة دايملر ،مما أدى
ن
ر
والن ظهرت ن يف فئات GLK , E, C, S
إل التقدم يف مجال التكنولوجيا ي

باإلضافة إل ذلك ،قامت ر
الشكة المرصية األلمانية للسيارات بتشغيل وإدارة المسابك المرصية الكويتية وهو
محىل للحديد الزهر وذلك لتعزيز النمو وزيادة قدرتنا التنافسية وكذلك توفت أفضل جودة للمستهلك.
مسبك
ي
نحن نفتخر بصناعة وتوريد أقراص الفرامل الصلبة وذات التهوية ر
لشكة  Daimler AGعىل مستوى العالم.
ً
بعد ر
أكت من  ٣٣عام ،رنتك بصمتنا وتم إحياء تراثنا تحت اسم جديد وهو "ستار الوطنية للسيارات" تعاونا مع
ن
ر
والجتة الوطنية للسيارات والغردقة الوطنية للسيارات
ه القاهرة الوطنية للسيارات
مجموعة الشكات و ي
عىل أوسع نطاق ن يف
وذلك لتكوين سلسلة "ستار الوطنية للسيارات" ومنح عمالئنا تجربة فريدة من نوعها ي
الجمهورية.
ً
لغد ر
مشق لمرص ن يف تجارة
معا ،ستار الوطنية للسيارات و اإلسكندرية الوطنية للسيارات سوف يعكسون رؤيتنا ٍ
السيارات.
ستار الوطنية للسيارات.
حيث تجتمع النجوم

عن بلتون المالية القابضة:
ن
ه بنك استثمار
بلتون المالية القابضة مدرجة يف البورصة المرصية ،يتم التداول عليها تحت رمز ( )BTFH.CAي
للشكات والمؤسسسات واألفراد من ذوي المالءة المالية نف ر
إقليم رائد ،توفر الخدمات المالية بالكامل ر
الشق
ي
ي
ن
األوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا .تعد بلتون أكت مدير أصول غت تابع لبنك يف مرص مع حجم أصول
مدارة بنحو  26مليار جنيه ومقدم رائد لخدمات أبحاث األسهم المستقلة نف المنطقة .يتضمن سجل ر
الشكة
ي
الحافل تنفيذ ر
أكت من  110من عمليات الدمج واالستحواذ وصفقات أسواق المال.
ن
الماض لتأسيس منصتها للخدمات المالية غت
أطلقت رشكة بلتون ثالث رشكات تابعة جديدة بداية العام
ي
التمويىل وبلتون لرأس مال المخاطر.
االستهالك (بيل كاش) ،بلتون للتأجت
وه بلتون للتمويل
ي
ي
المرصفية ي

