بنك مصر يستحوذ علي حصة استراتيجية من رأس مال شركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارت
المالية لتعزيز وجوده في مجال أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية
القاهرة  13 -اغسطس  :2020قام بنك مصر ،ثاني اكبر بنك في مصر ،باتمام عملية االستحواذ علي  %9من اسهم
شركة سي أي كابييتال القابضة لالستثمارات المالية (كود رويترز –  ،)CICH.CAوبذلك ترتفع حصة بنك مصر
االجمالية في راس مال الشركة الي  .%24.70وتعتبر شركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية هي الرائدة في
مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة حيث تقدم مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية التي تلبي احتياجات
مجموعة كبيرة من العمالء ،وبهذا االستحواذ يصبح بنك مصر أكبر مساهم في الشركة.
وعلق األستاذ  /محمد االتربي  ،رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائال " ،يسعدنا الوصول لهذه المساهمة االستراتيجية في
رأس مال شركة سي أي كابيتال القابضة نظرا لريادتها في مجال بنوك االستثمار ،الوساطة في األوراق المالية ،ومجال
البحوث ،إدارة األصول ،أمناء الحفظ ،التأجير التمويلي ،والتمويل متناهي الصغر .وهذه الخطوة هي خطوة اخري في
استراتيجيتنا لتطوير اعمال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تمكننا من تلبية االحتياجات التمويلية لعمالئنا ،ونحن
على ثقة تامة ان شراكتنا مع شركة سي أي كابيتال القابضة وفريق ادارتها ستدعم النمو المستقبلي وتعظيم القيمة لكافة
االطراف".
وقد صرح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،عاكف المغربي" ،بصفتنا أحد أكبر المستثمرين في الدولة بأكثر من 60
مليار جم كأصول مدارة باستثمارات مباشرة ومحافظ مالية ،ونري ان هناك فرصة جيدة للتعاون مع بنك استثمار سي أي
كابيتال فضال علي ان حجم بنك مصر وانتشاره الجغرافي سيدعم بقوة توسع الشركة في األنشطة المالية غير المصرفية
والمتمثلة في التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل االستهالكي وقروض الرهن العقاري".
وعلق محمود عطاهلل ،رئيس مجلس إدارة سي آي كابيتال والعضو المنتدب للمجموعة ،على ذلك قائال" ،يمثل وجود بنك
مصر كمساهم رئيسي في سي آي كابيتال إضافة كبيرة للشركة بالتأكيد  ،وذلك ألن االستفادة التي يمكن تحقيقها من خالل
ذلك ستسهم في تسريع وتيرة نمو المجموعة السريع فعليا وإتاحة مزيد من الفرص الجديد غير المستغلة ".
وأضاف كل من حازم بدران وطارق طنطاوي ،الرئيسان التنفيذيين لسي آي كابيتال" ،يسرنا انضمام بنك مصر كمساهم
رئيسي في المجموعة ،نظرا لمكانته المتميزة في مصر وأسواق المنطقة بما في ذلك المالءة المالية القوية للبنك ،مما يعزز
نمو المجموعة في جميع القطاعات .ونتطلع مستقبال إلى التعاون مع إدارة بنك مصر في العديد من المجاالت".
والجدير بالذكر قيام مكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني لعملية االستحواذ.

 -انتهي -

لإلستفسارت المرتبطة بعالقات المستثمرين سى أي كابيتال:
خالد صادق – رئيس قطاع عالقات المستثمرين و تمويل الشركات
khaled.sadek@cicapital.com
ادم حماد – مسئول عالقات المستثمرين
adam.hammad@cicapital.com

نبذة عن سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية:
سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية هي واحدة من أكبر المؤسسات المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المالية الغير مصرفية متضمنه
خدمات التأجير التمويلي  ،التمويل متناهي الصغر ،خدمات ترويج وتغطية االكتتابات في األوراق المالية وعمليات الدمج واالستحواذ  ،السمسرة
في األوراق المالية  ،إدارة صناديق ومحافظ األصول المالية و البحوث.
بسبب تواجدها في األسواق العالمية مثل القاهرة  ،نيويورك ودبي تمكنت سي آي كابيتال من تقديم عدد كبيرا من الخدمات في مجال االستشارات
المالية لقاعدة عمالئها المتنوعة من كبارالمستثمرين العالميين والمحليين.
تستغل سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية منصتها المتكاملة من الخدمات المصرفية الغير بنكية لتوفير خدمات فى مجاالت استشارات
االندماجات واالستحواذات ،ادراة االصول ،سمسرة االوراق المالية ،أمناء الحفظ والبحوث ، .توفر الشركه ايضا خدمات التاجير تمويلى والتشغيلى
خالل شركتها التابعة كوربليس  ،لتخدم قاعدة كبيرة من عمالء كبار الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة .باالضافة الى ذلك ،تقدم سي آي
كابيتال خدمات التمويل المتناهى الصغر من خالل ريفى و هي اول شركة مرخصة للتمويل المتناهى الصغر.
تضم سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية حاليا نخبة من أفضل المتخصصين  -حوالي  1,800موظف – بقيادة مجموعة من أفضل
الكوادر بالقطاع.
ملحوظة هامة:
يحتوي هذا اإلعالن على توقعات والتي ال تتعلق بأي حقائق أو أحداث تاريخية ،وإنما يمكن التعرف عليها من خالل استخدام كلمات وعبارات مثل
"طبقا للتوقعات"" ،يتوقع"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتنبأ"" ،يخطط"" ،ينوي"" ،طبقا لرأي"" ،محتمل"" ،قد"" ،سوف" أو صيغة النفي الخاصة بهم
أو عبارات مشابهة قد تضفي صبغة التوقعات على التقرير .ويسري ذلك ،بشكل خاص ،على التقارير التي تحتوي معلومات عن بيانات مالية
متوقعة أو خطط أو توقعات تخص محفظة أعمال الشركة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المتوقعة باإلضافة للظروف
االقتصادية التي من شأنها التأثير على المجموعة.
تعكس تقارير التوقعات آراء اإلدارة الحالية حول األحداث المستقبلية وقد تعتمد على تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي على مخاطر متوقعة
أو غير متوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى إختالف النتائج أو األداء أواالنجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو األداء أو األحداث المذكورة
أو المتوقعة من خالل هذه التقارير .كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب في اختالف جوهري في الظروف المالية الفعلية أو البيانات
المالية أو العمليات عن التوقعات المذكورة في هذه التقارير .وتخضع عمليات الشركة لعدد من عوامل المخاطرة التي قد تجعل أيضا أي تقرير
خاص بالتوقعات أو التقديرات غير دقيقة .تتضمن هذه العوامل تذبذب أسعار تكلفة العمالة المستخدمة في عمليات المجموعة باإلضافة لقدرتها على
االحتفاظ بخدمات موظفين بعينهم والقدرة على المنافسة والتغيرات السياسية واإلجتماعية والقانونية واالقتصادية في مصر والتغيرات االقتصادية
حول العالم باإلضافة للتغيرات في معدالت التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب أسعار الصرف وقدرة إدارة المجموعة على تحديد المخاطر المستقبلية
بشكل دقيق بل والتعامل معها.
وبالتالي ،ينبغي على المستثمرين عدم االعتماد على تقارير التوقعات في هذا اإلعالن .ولن يقوم أي من أعضاء إدارة المجموعة أو سي آي كابيتال
بالتأكيد على دقة أي من األراء السالف ذكرها في هذا اإلعالن  .وبعد إصدار هذا اإلعالن ،لن يكون لزاما على أعضاء المجموعة أو إدارتها إال
بموجب القانون وقواعد القيد واإلدراج الخاصة بالبورصة المصرية ،تحديث أي من تقارير التوقعات أو التأكيد على تطابق هذه التوقعات مع
البيانات الفعلية للمجموعة.

