المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام صففففإصة إصففففتات رففففصتاح توت ل ففففال
«مجموعة شركاح با ونيرز بروبرتيز للتصمية العمرانية» بصيمة  627.5مليون جصيه
الصاهرة 30 ،د سمبر 2021

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب التابع لبنك االستتتترما الرائد في األستتتوال النا تتت ة
والمبتدئة – قد نجح في إتمام اإلصدا األول لسندات التو يق الخاصة «بمجموعة ركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»
و تركتاا المرتبطة بقيمة إجمالية  627.5مليون جنيه ،وذلك ضتم برنامج إصتدا ستندات بقيمة  3مليا جنيه .جدير بالذكر أن
هذا اإلصتدا ممتمون بمظة ة أو ال قبب بقيمة  798.3مليون جنيه تقريبًا تمرل  850عقد بيع م مجموعة تركات بايونيرز
بروبرتيز و ركتاا المرتبطة.
وقد تم طرح الستتندات عل  3تترائح ،األول مقستتمة عل قستتطي ابتي أما الرانية والرالرة فستتوز يتم توزيعاما وفقًا لعائدات
المظة ة .تبلغ قيمة الشتتريظة  229 Aمليون جنيه ومدتاا  13تتار وتيتتنيةاا االئتماني  +AAم تتركة الشتترل االوس ت
للتينيف االئتماني وخدمة المسترمري ( ،)MERISوبمعدل فائدة ابت للكوبون  ،%9.60والشريظة  Bبقيمة  257.3مليون
جنيه ومدتاا  3ستتنوات وتيتتنيةاا االئتماني  AAم تتركة ( ،)MERISوبمعدل فائدة ابت للكوبون  ،%9.95أما الشتتريظة
الرالرة  Cبقيمة  141.2مليون جنيه ومدتاا  6ستتتنوات وتيتتتنيةاا االئتماني  Aم تتتركة ( ،)MERISوبمعدل فائدة ابت
للكوبون .%10.25
وفي هذا الستتتيال أعرب م ففف إا جاد الر يس المكفففاتع لص او الترو ي وتال ية ا كتتاج بالمجموعة المالية هيرميس ،ع
اعتزازه بقد ة الشتتركة عل التوستتع في أنشتتطتاا بأستتوال إصتتدا وترتيد الدي  ،وأضتتاز أن الشتتركة تعكف عل تقديم باقة
متكتاملتة م الظلول التمويلية المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات العمالء ،وتوفير أفمتتتتل الخيا ات االستتتتترما ية ذات العائد
الجذاب .وأكد جاد أن إتمام اإلصتتتتدا األول لستتتتندات التو يق لشتتتتركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» يعكس الجاود
المبتذولتة م قلبتل الشتتتتركتة باتدز توستتتتيع نطتال الختدمتات التي تقتدماتا لتشتتتتمتل المزيتد م القطتاعتات ،وتع يم القيمتة للعمالء
والمسترمري عل حد سواء.
وم جتانبته أعرب وليفت ككي ت يس مجلس اإلداتة والر يس التصإيفي لكففففركفة «بفا ونيرز بروبرتيز للتصميفة العمرانيفة» ،ع
ستتتتعادته بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس إلتمام هذه اليتتتتةقة باعتبا ها الشتتتتريك األمرل لتظقيق ؤيتنا التي تقوم عل
التوستع في حجم أنشتطتنا وعملياتنا التشتغيلية لتلبية احتيجات الستول العقا الميتر  ،وبالتالي تع يم القيمة لجميع األطراز
ذات العالقة .فان الشتركة تستعي دائما لتنويع ميتاد ها التمويلية لدعم عمليات التشتغيل والظةاي علي مركز مالي قو مما يساهم
في ترستي مكانة الشتركة بستول العقا ات وذلك في يل حالة التةاؤل التي تستيطر عل الستول كما تتيح لنا فرصتة التوستع في
أنشطة الشركة عبر توقيع مرل هذه االتةاقيات التي سترمر ع تظقيق عائدات جذابة.
وتأتي هذه اليتةقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضتي بمتمام اإلصتدا األول والبالغ قيمته  343مليون جنيه
لستندات التو يق لشتركة ستوديك للتو يق (ش.م.م) ،إحدى الشتركات التابعة والمملوكة بالكامل لشتركة ستوديك .كما أتمت الشتركة
بنجاح في ذات الشتار اإلصتدا الخامس البالغ قيمته  211مليون جنيه ضتم عملية إصتدا ستندات تو يق قيتيرة األجل ليتالح
تتركة «بريميوم إنترنا تتيونال» لخدمات االئتمان .وفي ستتبتمبر الماضتتي ،نجظت الشتتركة في إتمام اإلصتتدا األول لستتندات
التو يق لشركتاا التابعة «ڤاليو» بقيمة  322.55مليون جنيه.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدو المستتتتتشتتتتا المالي والمدير وال لمرتلد والمروا وضتتتتام التغطية األوحد ليتتتتةقة
اإلصدا .

نااية البيان-عن المجموعة المالية هيرميس الصابضة
تظ المجموعة المالية هيرميس القابمتة (كود  )HRHO.CA: EGX; EFGD: LSEبتواجد مبا تر في  13دولة عبر أ بع
قا ات ،حيث نشتتأت الشتتركة في الستتول الميتتر وتوستتعت عل مدا  37عا ًما م اإلنجاز المتواصتتل لتيتتبح بنك تتامل في
ميتر والمسستستة المالية واالستترما ية الرائدة في األستوال النا ت ة والمبتدئة .وتنةرد الشتركة بةريق عمل مظترز قاد عل تقديم
باقة فريدة م الخدمات المالية واالستترما ية ،تتنوع بي الترويج وتغطية االكتتاب وإدا ة األصتول والوستاطة في األو ال المالية
والبظوث واالسترما المبا ر بجميع أسوال الشرل األوس و مال أفريقيا.
وفي عتام  2015قتامتت الشتتتتركتة بتمطالل قطتاع التمويتل يير الميتتتترفي تظتت م لتة المجموعتة المتاليتة هيرميس فتاينتانس ،والتي
تتول إدا ة أنشطة الشراء اآلن والدفع الحقًا ) ،(BNPLبما في ذلك أعمال التمويل متناهي اليغر والتأجير والتخييم باإلضافة
إل أعمال الشتتتركة في مجاالت التمويل االستتتتاالكي والتمويل العقا والتأمي  .ويعكس ذلك استتتتراتيجية تنويع باقة المنتجات
والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشتتركة – وهو ما أ مر ع التوستتع بيتتو ة مبا تترة في باكستتتان وبنجالدش وفيتنام وكينيا
ونيجريا والمملكة المتظدة والواليات المتظدة األمريكية .وقد قامت المجموعة باالستتتظواذ عل حيتتة حاكمة في بنك االستتترما
العربي ( )aiBANKخالل عام  ،2021وهي بمرابة خطوة تساهم في التظول إل بنك امل في مير.
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عن با ونيرز بروبرتيز للتصمية العمرانية:
ركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( مز التداول  )PRDC.CAهي ركة مساهمة ميرية مقيدة بالبو صة الميرية
 ,وتعد إحدى اهم الشركات الرائدة ف مجال االسترما العقا والمقاوالت .تسعي الشركة دائما الي تنويع وتطوير منتجاتاا
العقا ية لتلبية متطلبات السول المير  .يقود الشركة فريق عمل يتمع بخبرة كبيرة في مجال االسترما والتطوير العقا .
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مالحظة حول البياناح الت لعية
في هذا البيان اليظةي ،قد تيد المجموعة المالية هيرميس القابمة بيانات تطلعية ،مرل بيانات حول توقعات اإلدا ة واألهداز االستراتيجية
وفرص النمو وآفال األعمال .هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تا يخية ولكناا بد ًال م ذلك تمرل فق إيمان المجموعة فيما يتعلق باألحداث
المستقبلية ،والعديد مناا يير مسكد وخا ا سيطرة اإلدا ة ويتمم م بي أمو أخرى تقلبات األسوال المالية واإلجراءات والمباد ات
التي يتخذها المنافسون الظاليون والمظتملون وال روز االقتيادية العامة وتأ ير التشريعات واللوائح واإلجراءات التن يمية الظالية المعلقة
والمستقبلية .وبنا ًء عل ذلك ،يلظذ القراء م االعتماد بشكل يير مبر عل البيانات التطلعية ،والتي ال تكتد فق إال اعتبا ً ا م تا ي
تقديماا.

