
    
 

 

 
 وشركة أكت والتكنولوجيالالتصاالت واإلعالم أوراسكوم شركة 

من شركة  %100خطاب نوايا لألستحواذ على بدما تق فايننشال
الماليةبلتون   

 
 

أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة شركة أعلنت  2015 أكتوبر 7القاهرة في 
من شركة  %100نوايا لألستحواذ على خطاب بقدما تأنهما قد  فايننشال وشركة أكتش.م.م 

 .ركتينللشنتائج مرضية  والحصول علىالقيام بفحص نافى للجهالة  وذلك شريطة بلتون المالية
 يهمن العرض  القابضة لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجياأوراسكوم أن حصة شركة ، والجدير بالذكر

 650.000.000بحد اقصى الصفقة  وتقدر قيمة، %13 هي فايننشالأكت  وحصة شركة 87%
 .2015عام سوف تتم الصفقة فى خالل الربع الرابع من  وفى تقديرنا مصريجنيه 

 
أوراسكوم لشركة  المنتدبوالعضو  التنفيذينجيب ساويرس، رئيس مجلس االدارة  وقد علق

حيث انها تمثل خطوه هامه  هذه الفرصةبنحن سعداء  " القابضة:لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا 
 من التركيز على قطاع االتصاالتالتحول  في والتي تتمثلدة للشركة فى تنفيذ السياسة الجدي

 الماليالقطاع  شركه قابضة تعمل في مجال االستثمارات مع التركيز على والتكنولوجيا الى
 شأنها من التي األخرى األعمال قطاعات بين والمواصالت وذلك من وقطاع النقل وقطاع الطاقة

 كناشري ،فايننشالشركة أكت  مع الصفقة نجاح إلى نتطلع ونحن. لمساهمي الشركة قيمة خلق
 .المالي القطاع في الجديد االستراتيجي

 
" كما بدأت رحلتنا مملوءة بالثقة :فايننشال أكت رئيس مجلس إدارة شركة-سامح الترجمان كما علق 

العظيمة والطموح المتناهي في التحول الذي تشهده مصر، فإننا بهذا العرض نستكمل رحلتنا نحو ما 
ما يجعلني أعتقد أن هذه لخطوة فاعلة نصبو إليه. إن سعينا نحو النجاح والذي يتنامى يوماً بعد يوم هو 

 في تحقيق ما حلمنا به ".

 ـ إنتهى ـ  
 

اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة شركةنبذة عن   
  

أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا هي شركة قابضة تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل في 
شركات خاصة ًفي مصر وكوريا الشمالية و باكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. 

لچي إس إم، ووسائل وتنقسم أنشطة أوراسكوم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام ا
اإلعالم والتكنولوچيا وأعمال الكابالت باإلضافة الى التوسع في نطاق أنشطة الشركة ليشمل قطاعات جديدة 
من العمليات في مجاالت الطاقة و النقل و الخدمات اللوجستية. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات 

ز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت االتصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك
 .مشروعات الطاقة في مصر في الطاقة أنشطة الشركة ويشمل قطاع

 

 الماليةأكت  نبذة عن شركة

 
المالية هي بنك استثمار حديث اإلنشاء تم تأسيسه إيماناً بمرحلة التحول التي تشهدها كل من مصر  أكت

والشرق األوسط وإفريقيا والتي لتحتاج إلى الخبرات المتناسبة لتلبية متطلبات التنمية المتسارعة في مناخ 
 االستثمار المحيط.

السمسرة  وفي مجاالتفي النواحي التنظيمية يجمع المؤسسون خبرات شاملة في أسواق المال بريادة 
 عن االستثمار. يعول الطاقم التنفيذي على باعه الواسع بهدف تطوير مجال وبنوك االستثمار وإدارة األصول

   طريق طرح منتجات مالية مبتكرة تواكب مقتضيات االستثمار المتنوعة.



    
 

 

 

 
المعلومات من لمزيد  

 
 : المستثمرين عالقات

 . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة
   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
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