
 

 
المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام خدماتها االستشارية لصفقة الطرح العام 

ركة  هم ش رات الطبية »ماكرو جروب«ألس تحض جنيه في ار ملي 1.3 بقيمة للمس
  البورصة المصرية

 
فقات  ارية خالل العام الجارييمثل الطرح أولى الص تش ة بالبوطرح عام ، وأول التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها االس رص

  في السوق المصري مستحضرات التجميلإحدى أبرز شركات ألسهم المصرية 
  

 .2022فبراير  10 ،القاهرة
 

تثمار  أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب ئة والتابع لبنك االس واق الناش المبتدئة الرائد في األس
اريةقد  – تش  ب)(ماكرو جرو للمستحضرات الطبية »ماكرو جروب«ألسهم شركة  األولي طرح العاماللصفقة  نجح في تقديم الخدمات االس

ريةبجنيه مليار  1.3بقيمة  ة المص ركة لعام طرح أول عملية هو و – البورص ة في مجال ش ص رات متخص تحض ةتجميل المس  بالبورص
  .المصرية

  
سهم  264,513,661(الطرف البائع) لعدد أسهم يصل إلى » Leo 1«في السوق الثانوي من جانب شركة  طرحعملية الصفقة تتضمن و
طرح خاص وسوف تتضمن الصفقة أيًضا عملية  .المدرج بالبورصة المصرية مال الشركة من إجمالي أسهم رأس %45.8أو ما يعادل  –

للمؤسسات المالية وللمستثمرين المؤهلين في عدة أسواق ومن بينها السوق المصرية، واألخرى طرح عام للمستثمرين األفراد بالسوق 
 . )MCRO.CA( رمزتحت  شركةالأسهم  تداول يبدأعلى أن  ،مرة 102.2و مرة1.79تم تغطية االكتتاب حيث  ،المصرية

 
تقديم ب ، عن سعادتهمصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة المالية هيرميسأعرب وفي هذا السياق 

ريع سالنمو التعكس  المصرية . وأوضح جاد أن صفقة طرح األسهم في البورصةاألولي لشركة ماكرو جروبلطرح لالخدمات االستشارية 
الء قاعدة عمنمو عالية الجودة؛ نتيجة االبتكارية والطلب على مستحضرات التجميل ارتفاع فضًال عن الذي يشهده هذا القطاع الواعد، 

الشركة المجموعة المالية هيرميس خالل العام الجاري، مما يعد شهادة على قدرة طروحات أن هذا الطرح هو أولى الشركة. وأضاف جاد 
، باعتبارها حلقة الوصل بين رؤوس األموال المستثمرين األجانبشبكة عمالئها الواسعة من  منات العمالء مستفيدة تلبية احتياجعلى 

  الواعدة باألسواق الناشئة. االستثمار فرص األجنبية و
 

 %23.1السوقية ، حيث بلغت حصتها مصر في لنموا سريعفي قطاع مستحضرات التجميل  رائدةال اتالشركإحدى  هيماكرو جروب 
شركة تتخصص و. 2020العالمية للمعلومات الدوائية لعام  »IQVIA«وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة  في ذلك المجال 2020حتى نهاية عام 

 لمكمالت الغذائية. ا تصنيعمجال ب التوسعمؤخًرا في الشركة  نجحتكما  ،بصفة رئيسية في تصنيع وبيع مستحضرات التجميلجروب ماكرو 
استراتيجية مبيعات قائمة على كما تعتمد الشركة على ، )OTCأن جميع منتجات الشركة يتم شراؤها مباشرة من الصيدليات (يذكر 

قوي يضم مجموعة من أفضل مسئولي المبيعات في خالل فريق المباشرة فضًال عن تحفيز الطلب على منتجاتها من ات الطبية يوصتال
  .في أنحاء الجمهوريةيستهدف األطباء والصيدليات مجال الخدمات الطبية 

  
  .للصفقة الطرح ومدير العالميالمنسق  بدور قامالترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس  قطاعأن  كرذبال جدير

 
ف هذا توظيعلى الشركة تحرص و، المالية هيرميس عالمة فارقة في مسيرة قطاع الترويج وتغطية االكتتاب بالمجموعة 2021عام ويمثل 

بدور مدير الطرح في  هامي، ق2021القطاع خالل عام أبرز اإلنجازات التي حققها من . و2022النجاح لتعزيز أعمال القطاع خالل عام 
مدير الطرح المشترك لعملية الطرح و، مليون دوالر في سوق أبو ظبي لألوراق المالية 795بقيمة  »فرتيجلوب«صفقة طرح أسهم شركة 

الياه « مدير الطرح المشترك ألسهمو، مليار دوالر 4.0في سوق أبو ظبي لألوراق المالية البالغ قيمتها » أدنوك للحفر«العام األولي لشركة 
في  »فوري«لصفقة طرح أسهم شركة  والمستشار المالي األوحد مدير الطرح المشترك، وأبو ظبي  ببورصة  مليار درهم 2.7بقيمة  »سات

ام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح يق إلى، باإلضافة مليار جنيه مصري 1,2البورصة المصرية بقيمة 
  .مليون دوالر 144بقيمة » تداول«السوق المالية السعودية لتنقية المياه والطاقة في » الخريف«العام ألسهم شركة 

 
 —نهاية البيان—

 
 



 

 القابضة عن المجموعة المالية هيرميس
ة  ر في  )HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE(كود تحظى المجموعة المالية هيرميس القابض دولة عبر أربع قارات،  13بتواجد مباش

عت على مدار  ري وتوس وق المص ركة في الس أت الش عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة  37حيث نش
ركة بفريق عمل محترف  ئة والمبتدئة. وتنفرد الش واق الناش تثمارية، تتنوع ب قادر علىفي األس ين تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالس

تثمار المباشر بجميع أسواق الشرق األوسط وشمال  الترويج اطة في األوراق المالية والبحوث واالس ول والوس وتغطية االكتتاب وإدارة األص
  .أفريقيا

ام  رفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة  2015وفي ع ركة بإطالق قطاع التمويل غير المص قامت الش
راء  طة الش ، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم باإلضافة إلى أعمال الشركة في (BNPL)اآلن والدفع الحقًا أنش

تراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغراف تهالكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك اس  يمجاالت التمويل االس
ركة  تان وبنجالدش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وهو ما أ –للش رة في باكس ورة مباش ع بص ثمر عن التوس
، وهي بمثابة خطوة 2021) خالل عام aiBANKوقد قامت المجموعة باالستحواذ على حصة حاكمة في بنك االستثمار العربي ( .األمريكية

  صر.تساهم في التحول إلى بنك شامل في م

 
 
 

      لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

 HERMES.com‐PublicRelations@EFG |  القابضة قطاع العالقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس
  

 مي الجمال
  

 القابضة هيرميسبالمجموعة المالية  رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
hermes.com‐melgammal@efg 

 
  

  إبراء الذمة
المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة  قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل القابضة المالية هيرميس قد تكون المجموعة

تراتيجية واألهداف  راتواالس تقبلية لألنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق وفرص النمو والمؤش فعلية  المس
تقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث مل  وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمس ركة، ويش طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الش

بيل المثال وليس –ذلك ر  على س ون الحاليون –الحص رفات التي يقدم عليها المنافس واق المال والتص والمحتملون والظروف  التذبذب في أس
ادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية تقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على  االقتص ريعات الحالية والمس والتش

  .صحيحة في تاريخ النشر اد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هيتوخي الحذر بأال يفرط في االعتم القارئ
 
 


