مصر كابيتال تعلن عن اإلتمام الناجح لصفقة إصدار سندات توريق بقيمة  5.303مليون جنيه لصالح
شركة رواج للتمويل االستهالكي
القاهرة  5.ديسمبر 0.02
أعلنت اليوم شركة مصر كابيتال ،ذراع خدمات بنوك االستثمار لبنك مصر عن إتمام صفقة اإلصدار الرابع بقيمة  5.303مليون جنيه
مصري لصالح شركة رواج للتمويل االستهالكي ،وذلك مقابل الحقوق المالية المحالة إلى شركة توريق للتوريق .ويأتي اإلصدار على أربعة
شهرا،
شرائح ،األولى بقيمة  53مليون جنيه بفترة استحقاق ثمانية أشهر ،والثانية بقيمة  5305مليون جنيه مصري بفترة استحقاق ثالثة عشرة ً
شهرا ،وذلك بعد
شهرا ،والرابعة بقيمة  2.00مليون جنيه بفترة استحقاق ستون
والثالثة بقيمة  233مليون جنيه بفترة استحقاق سبعة وثالثون
ً
ً
الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا اإلصدار في غضون أيام بعد اإلعالن عن اإلتمام الناجح إلصدار سندات توريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية،
ويعد سادس اإلصدارات التي تنفذها مصر كابيتال خالل العام الجاري .وفي هذا السياق أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
لشركة مصر كابيتال عن اعتزازه بجهود فريق العمل ونجاحهم في استكمال سلسلة الصفقات البارزة التي انفردت بها الشركة خالل العام
الجاري ،خاصة العمل على إتمام إصداري سندات في فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أن نجاح اإلصدار يأتي كأفضل ختام لعام شهد العديد من اإلنجازات للشركة على كافة األصعدة سواء كانت إطالق صناديق استثمار
متعددة أو إطالق منصتي استثمار مباشر في كل من الرعاية الصحية وخدمات التعليم ،أو بدء نشاط وتنمية أعمال شركة مصر كابيتال
الوساطة في السندات.
وقامت مصر كابيتال بدور المستشار المالي األوحد ومدير اإلصدار ومرتب والمنسق العام والمروج االكتتاب ،باإلضافة لقيام مصر كابيتال
وبنك مصر والبنك األهلي والبنك العربي االفريقي بدور ضامني التغطية ،باإلضافة ألي قيام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني
للطرح ومكتب ارنست أند يونج بدور مراقب حسابات اإلصدار.

انتهى

نبذة عن مصر كابيتال
شركة مصر كابيتال ش.م.م .هي ذراع خدمات بنوك االستثمار لبنك مصر ،وهي الشركة الرائدة في عدة مجاالت استثمارية حيث تعد أكبر
مدير لصناديق االستثمار بالسوق المصري بقاعدة أصول مدارة تفوق قيمتها  38مليار جنيه مصري ،وتقدم الشركة خدمات استثمارية في
مجاالت إدارة األصول من صناديق ومحافظ استثمار في األسهم ،واألسهم اإلسالمية ،والمتوازنة ،وحماية رأس المال ،والسيولة النقدية
وأدوات الدخل الثابت .وتم إضافة نشاط الوساطة في السندات عبر شركة مصر كابيتال للوساطة التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق
أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها ألسواق أخرى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
وتمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة ومساهمات تتعدى قيمتها  20مليار جنيه مصري في مجاالت عديدة تشمل البنوك والتكنولوجيا
المالية ،والتأجير التمويلي ،والقطاع العقاري ،والبتروكيماويات .كما تدير مصر كابيتال منصتي استثمار مباشر في قطاعات مطابقة
لمبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول واالستثمار المستدام في مجالي الرعاية الصحية – منصة نايل مصر هيلث كير – والتعليم –
منصة اليتهاوس لالستثمار في خدمات التعليم.

