
 

 

هيرميس   المالية  العام  المجموعة  الطرح  لصفقة  االستشارية  خدماتها  إتمام  في  تنجح 

 دوالر في سوق أبو ظبي لألوراق المالية مليون   795بقيمة   «جلوبي فرت » ألسهم
 

ز أسواق المال في دولة اإلمارات يعزت اشأنه منالتي سوق أبو ظبي لألوراق المالية، وطرح في ات العمليواحدة من كبرى هي ه الصفقة هذ
تقديم الخدمات  ترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في  القطاع  الرائدة التي ينفرد بها  مكانة  الالمتحدة، مما سيساهم في ترسيخ  

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أسواق المال االستشارية ب

 

   2021 أكتوبر 27 في ظبي  أبو

 

قطاع الترويج عن نجاح    -   المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة    -  أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس

وهو أحد أكبر    –دوالر في سوق أبو ظبي لألوراق المالية  مليون    795بقيمة    جلوبي فرت  إتمام الطرح العام لشركة  فيوتغطية االكتتاب  

 األول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في دولة اإلمارات.أنه كما على اإلطالق،  ظبي  ها سوق أبوالطروحات التي شهد

 

أو   –سهم    1.145.582.011، بطرح  اليوم    "OCI NV"التي تأسست من خالل شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و    جلوبي قامت شركة فرت

  5.8درهم إماراتي )ما يعادل  مليار    21.2قيمة سوقية قدرها  وبدرهم لكل سهم،    2.55ويبلغ سعر الطرح    –% من أسهمها  13.8ما يعادل  

على ،  بالسوق اإلماراتية  األفرادلمستثمرين  ل%  10بنسبة  لشريحة األولى  ايتم تنفيذ عملية الطرح من خالل شريحتين،  وف  وس دوالر(.    ارملي

مرة بشكل    22تجاوز االكتتاب في القائمة بما يزيد عن  تم  وقد    % للمستثمرين من المؤسسات.90بنسبة  لشريحة الثانية  أن يتم تخصيص ا

 . ”FERTIGLB“رمز تحت  «فرتيجلوب»، في ضوء بدء تداول أسهم شركة إجمالي

 

عن اعتزازه بقيام   ،الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة المالية هيرميسأعرب محمد فهمي  وفي هذا السياق،  
أكبر الطروحات التي شهدها السوق على مدار  أحد    باعتباره   ،فرتيجلوب في سوق أبو ظبي  ألسهماألولي  المجموعة بدور مدير الطرح  

جانب  من  الملحوظ  قبال  واإلدولة اإلمارات  بأسواق المال  القوي الذي تشهده  نمو  الأن هذا الطرح يُسلط الضوء على  فهمي    ضافسنوات. وأ
  من نوعه فريد    واهتمام  قويةدفوعة بدورة سلع  مالستفادة من ارتفاع مبيعات األسمدة  تعظيم ا  باإلضافة إلى،  المؤسسات االستثمارية األجنبية

المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ تنفرد به  الذي  نجازات  الحافل باإلجل  إلى أن هذه الصفقة هي امتداد للسفهمي    روأشا  .  الهيدروجينب
عبر  الوقت ذاته في    لى إدارة وتنفيذ أبرز الصفقاتع  الفائقةتها  فضًلا عن قدر  يالخليجمجلس التعاون  كبرى صفقات أسواق المال بدول  

في الدول   خصصةتم  عمل  وفرق  شبكة عًلقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات االستثمارية حول العالمبفضل    مناطق متعددة
الطرح العام ألسهم شركة كذلك إتمام  في سوق أبو ظبي لألوراق المالية و  »أدنوك للحفر«، خاصة بعد نجاح صفقة طرح أسهم    المختلفة

 مطلع أكتوبر الماضي.   في السوق المالية السعودية )تداول( المحوري «أكوا باور»
 

منتج لألسمدة ر  لليوريا واألمونيا في العالم وأكبشركة عاملة في مجال التصدير البحري  أكبر  هي    «فرتيجلوب»شركة  جدير بالذكر أن  
للبيع. وتلعب الشركة    الجاهزةمليون طن من اليوريا واألمونيا    6.5  تبلغإنتاجية  بطاقة  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    ةالنيتروجيني

ا في   ا هاما نظيفة. الطاقة  وسائل الللتنوع في استخدام  العالمي  في إطار التوجه  تعزيز جهود إمارة أبو ظبي في مجال تصدير الهيدروجين  دورا
التي تتمثل في بتنفيذ استراتيجيتها الشركة التزامها تجدد  وتوزيعها،  ةالنيتروجينيإنتاج األسمدة سوق انطًلقاا من مكانة الشركة الرائدة في و

 في جميع أنحاء العالم.لبيئة اصديقة تزويد عمًلئها بمنتجات النيتروجين بالشركة كما تقوم  ،تعزيز الزراعة المستدامة
 

أما بالنسبة لشركة ،  يالعام األول  بعد إتمام عملية الطرح  «فرتيجلوب»في شركة  األغلبية  حصة  ال  "OCI NV"  شركة  تمتلكمن المتوقع أن  

 . .على األقل %36.2 حصةتمتلك فسوف   «أدنوك»

 
عالمة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في    2021وقد مثّل عام  

وقد شمل ذلك قيام القطاع  .  صفقات بأسواق األسهم وحدها  9مليار دوالر، من بينها    6.1إجمالية بلغت  حتى اآلن بقيمة  ناجحة    قةصف23 إتمام  

مليار درهم   4.0لألوراق المالية بقيمة    يفي سوق أبو ظب«  أدنوك للحفر»  مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام ألسهم شركةبدور  

وكذلك مليار درهم إمارتي،    2.7لألوراق المالية بقيمة    يأبو ظبفي سوق    «  الياه سات»إماراتي، باإلضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة  

مليار   1,2في البورصة المصرية بقيمة    «  فوري»مالي األوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة  قيامه بدور المستشار ال

لتنقية المياه    «الخريف »ألسهم شركة  ام  وضامن التغطية في صفقة الطرح العالمشترك  جنيه مصري. كما قام القطاع بدور مدير الطرح  

 . مليون دوالر أمريكي 144بقيمة  ( تداول)والطاقة في السوق المالية السعودية 

 

 —نهاية البيان—



 
 عن المجموعة المالية هيرميس 

 

دولة عبر أربع قارات، حيث نشررررأت  13بتواجد مباشررررر في   (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD)   تحظى المجموعة المالية هيرميس

عاًما من اإلنجاز المتواصرل لتصربح المؤسرسرة المالية واالسرتثمارية الرائدة في األسرواق    37السروق المصرري وتوسرعت على مدار  الشرركة في 

ص الشرركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات   5500الناشرئة والمبتدئة. وتنفرد الشرركة بفريق عمل محترف ي رم أكثر من  موظف. وتتخصرّ

ع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصررول والوسرراطة في األوراق المالية والبحوال واالسررتثمار المباشررر  المالية واالسررتثمارية، تتنو

 .بجميع أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

قرامرت الشررررركرة برعطالق قطراع التمويرل يير المصرررررفي تحرت مظلرة المجموعرة المراليرة هيرميس فراينرانس، والتي تتولى إدارة   2015وفي عرام  

، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصرغر والتأجير والتخصريم باإلضرافة إلى أعمال الشرركة في (BNPL) أنشرطة الشرراء اآلن والدفع الحقًا

وهو مرا أممر عن   –التمويرل العقراري والترأمين. ويعكس ذلرك اسررررتراتيجيرة تنويع براقرة المنتجرات والخردمرات وتنميرة التواجرد الجغرافي للشررررركرة  

 .بصورة مباشرة في باكستان وبنجالدش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةالتوسع  

 

     لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 HERMES.com-PublicRelations@EFG|  قطاع العالقات العامة

 مي الجمال

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

 

 مالحظة حول البيانات التطلعية

تصرررردر المجموعرة المراليرة هيرميس القراب ررررة بيرانرات تطلعيرة، مثرل بيرانرات حول توقعرات اإلدارة واألهرداف  في هرذا البيران الصررررحفي، قرد  

يما االسرررتراتيجية وفرل النمو وقفاق األعمال. هذه البيانات التطلعية ليسرررت حقائق تاريخية ولكنها بداًل من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة ف

نها يير مؤكد وخارج سيطرة اإلدارة ويت من من بين أمور أخرى تقلبات األسواق المالية واإلجراءات يتعلق باألحداال المستقبلية، والعديد م

 والمبادرات التي يتخذها المنافسرررون الحاليون والمحتملون والظروف االقتصرررادية العامة وتأمير التشرررريعات واللوائح واإلجراءات التنظيمية

ذلك، يُحذر القراء من االعتماد بشكل يير مبرر على البيانات التطلعية، والتي ال تكتب فقط إال اعتباًرا  الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناًء على

 من تاريخ تقديمها.
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