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  السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية

  نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  -األستاذة/ هبة الصيرفي
  
  
  

 تحية طيبة وبعد،

 

  الصادر عن المجموعة المالية هيرميس اليوم.نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان 
  
  
  

 وا بقبول وافر التحية والتقدير،وتفضل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  هانزادة نسيم       
 رئيس عالقات المستثمرين



 

 
 
 

في  ظة مشروعات الطاقة الشمسيةفمن مح %٤٥ حصة بيعت »ورتكسڤ«
ات الماليزي إلى  المملكة المتحدة ندوق المعاش فقة » KWAP«ص في ص

  جنيه إسترلينيمليون  ٦٧٫٥ قيمتھا
  

ات  أكبرثاني  ندوق معاش ة  اماليزي فيص تحوذ على حص تراتيجية» Vortex Solar«من  %٤٥يس  وذلك في إطار اس
  رؤوس األموال من أبرز المؤسسات المالية في آسيا  جذبل »ڤورتكس«
  

   ٢٠١٧ديسمبر  ١٧لندن، المملكة المتحدة في 
  

ركات»ڤورتكس«أعلنت اليوم  ة ، أحد أكبر الش ص تثمار في مجال الطاقة المتجددة  المتخص طة في أوروبا باالس والمدارة بواس
ر  تثمار المباش ھم  %٤٥ عن بيعالمجموعة المالية ھيرميس، بقطاع االس ركة من أس ندوق إلى  »Vortex Solar«ش ص

»KWAP« جنيه استرليني.مليون  ٦٧٫٥في صفقة تبلغ قيمتھا اإلجمالية  في ماليزياصندوق معاشات ثاني أكبر الذي يعد و  
  
وف تحتفظ و ة  »ڤورتكس«س ھم  %٥بحص ركة من أس تحواذ  »Vortex Solar«ش على  في يناير الماضيوالتي قامت باالس

روعات يةالطاقة لل محفظة مش مس ركة ميجاوات من  ٣٦٥بقدرة  بالمملكة المتحدة ش ياً وذلك  »TerraForm Power«ش تماش
تراتيجية  مع ابقة »ورتكسڤ« اس فقاتھا الس فقة تعكس. وفي ص تراتيجية  تلك الص ركاء  »ورتكسڤ«اس لتنمية وتنويع قائمة الش

  . جذب كبار المستثمرين على الساحة الدوليةاالستراتيجيين بمحفظة استثماراتھا من خالل 
  

ى ومن جانبه أعرب  ول إدارة قطاعرئيس كريم موس تثمار المحافظ ادارة( األص ر واالس  بالمجموعة المالية ھيرميس )المباش
عادته بتوقيع اتفاقية البيع مع  ى عن س ھدت إقبال عملية البيع  ، مؤكدا ان»KWAP«موس ديد ش مجموعة من  قبل منوتنافس ش

ً  مستثمرينكبار ال  المناسب لشركة االستراتيجي الشريكب »KWAP«صندوق ووصف موسى  .لشراء الحصة المباعة عالميا
تثمرين ، حيث يعد العلى المدى البعيد »ڤورتكس« مليار  ٣٠تتجاوز بقاعدة أصول مدارة الماليين عالمياً صندوق من أبرز المس

 . تشمل العديد من األصول المتنوعة حول العالم دوالر
  

 المجموعة المالية ھيرميس عكس نجاحتصفقة الأوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية ھيرميس، أن ومن جھته 
تفادة من في  ع في إطار خطة ، وذلك مركزھا الماليقوة االس طة (بالتوس التي تدعم قطاعات  )Merchant Bankingأنش

ركة تثمارية  المختلفة الش ول المدارةفي تحقيق أھدافھا االس ركة في اتمام وتنمية قاعدة األص عملية البيع  بھا، حيث نجحت الش
  . اثني عشر شھًرافي أقل من  »Vortex Solar«شركة للحصة التي قمنا بتغطيتھا في 

  
ى أن  اف موس ابقة أعمال وأض روعات الطاقة المتجددة واحدة من في تنمية وإدارة  »ڤورتكس«س  في اوروباأكبر محافظ مش

ً في ذلك القطاع الحيوي  لالستثمار نافذةعززت مكانة الشركة ك   الشرق األوسط وآسيا. مستثمري، وال سيما لشركائنا عالميا
  

فقة،  راكة مع »KWAP«لـالرئيس التنفيذي  أحمد وان بن داتوقال وفي تعليقه على الص الماليزية، أن الدخول في ھذه الش
تدامة البيئية في »ڤورتكس« يخ معايير االس تثماراتنا في مجال  يعكس التزامنا تجاه ترس تثماراتنا، وأن ذلك يعد باكورة اس اس

تراتيجية  يًرا إلى أن اس ندوق الطاقة المتجددة، مش ول الغير نقدية، تركز على تنمية الص تثمارات في األص وأن الطاقة االس



 

 
 
 

اطاً في المتجددة  ول تعد من أكثر القطاعات نش تثمارات التحتية البنية فئة أص فقة تقدم كما اكد ان حول العالم. لجذب االس الص
ة  تدامة بمحاورھا الثالثة جذابة فرص ندوق من ناحية وكذلك دعم أھداف االس تثماري للص المجتمع والبيئة  -لتنمية العائد االس
  .ية اخرىمن ناح والحوكمة

  
فقة س ركة  %٥٠بواقع  »Vortex Solar«تتوزع ملكية وعقب إتمام الص  %٤٥و »Tenaga Nasional Berhad«لش

  المتبقية. %٥حصة ب »ڤورتكس«شركة تحتفظ بينما  ،»KWAP«الماليزي المعاشات صندوق ل
  

من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية مكونة محفظة أصول تدير تمتلك و »ڤورتكس«جدير بالذكر أن شركة 
ركة في اوروبا ميجاوات ٨٢٢ كنية وحدة ألف  ٣٥٠ ألكثر من الكھرباءبتوليد . وتقوم الش بانيا وفي بريطانيا س ا واس فرنس

تثمارات بلغ والبرتغال وبلجيكا. وت ، وذلك في أقل من ثالث مليار يورو ١٫٣ نحو بقطاع الطاقة المتجددة »ڤورتكس«قيمة اس
 . الشركةبدء عمليات  منسنوات 

  
والتي شھدتھا محفظة المشروعات في المملكة  االيجابية الصفقة الجديدة تكلل مجموعة من التطورات التشغيليةموسى أن اختتم و

تغيير المشغل السابق واستبداله شملت  قمنا بالعمل على عدة محاورمايو الماضي ، حيث عقب إتمام االستحواذ في شھر المتحدة 
ركة غيل في مجال تطويرالرائدة  »Lighthouse« بش ية وتش مس بكات الطاقة الش كيل فريقفي أوروبا ش  متخصص ، مع تش

بقيمة  بنكية إعادة تمويل ديونباالضافة الى  ترشيد النفقاتواألھداف التشغيلية لتحقيق  المشروعاتادارة محفظة شراف على لإل
ترلينيمليون جنيه  ٣٣٧ ى عرب أو. ثمانية بنوك أوروبية رائدةتم جمعھا من خالل  إس أداء مرتقبة في طفرة ل هتطلععن موس

  .ةالمقبلاألعوام خالل  »Vortex Solar«شركة 
  

 ومن المخطط إتمام تنفيذ الصفقة خالل األسابيع المقبلة.

 —نھاية البيان—
 

  ڤورتكس  شركة عن
  

أوروبا ويتم إدارتھا بواسطة  فيوھي شركة مختصة باالستثمار في مجال الطاقة المتجددة  ٢٠١٤ عام ڤورتكس شركة تأسست
ر بالمجموعة المالية ھيرميس تثمار المباش ركة  ،قطاع االس م فريق العمل بالش ر  ١٠ويض تثمار المباش من أكفأ خبراء االس

  بمشروعات البنية التحتية والسيما الطاقة المتجددة. 
  
تحوذت وقد ة  ٢٠١٤أواخر عام  ڤورتكس اس ركة  %٤٩على حص ة في مجال طاقة  EDPRبش ص ية المتخص  الرياحالفرنس

مشروعات طاقة الرياح في اسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا  منة على محفظة متنوع استحوذتكما  ،مليون دوالر ٢٠٨مقابل 
افي وبلغت. ٢٠١٦مليون دوالر خالل عام  ٦٢٠اوات مقابل جمي ٦٦٤بطاقة إجمالية  روعات اإلنتاجية القدرة ص ركة لمش  الش

تحواذ بعد ٢٠١٧ عام خالل ميجاوات ٨٢٢ حوالي ة على االس روعات من %١٠٠ حص ية الطاقة مش مس  المتحدة بالمملكة الش
  ميجاوات. ٣٦٥بقدرة إجمالية 

  
 
 
 
  

  )KWAPكي دبليو ايه بي (عن 



 

 
 
 

  
ركة ت أنش ندوق التقاعد لعام  ٢٠٠٧مارس  ١في الش  ) الذي يحل محل قانون٦٦٢(القانون رقم  ٢٠٠٧بموجب قانون ص

 ).٤٥٤(القانون رقم  ١٩٩١المعاشات لعام أمانة صندوق 
 

ندوق ويدير  لة ل كي دبليو ايه بيص اھمات الحكومة االتحادية والوكاالت ذات الص تثماراتھا والعتعظيم برنامج مس ئد على اس
وغيرھا صناديق السيولة النقدية الدخل الثابت وأدوات األسھم وتطبيق منھج استثماري رشيد لالستثمار في صناديق من خالل 

الصندوق ويھدف ). ٦٦٢( القانون  ٢٠٠٧تقاعد لعام من أشكال االستثمارات على النحو المسموح به بموجب قانون صندوق ال
شاتمساعدة الحكومة االتحادية في تمويل إلى  صندوق ، ٢٠١٥. وفي عام التزاماتھا تجاه المشتركين بصناديق المعا تم تعيين 

تحقاقاكي دبليو ايه بي  ات التقاعدية أو المكافآت أو االس ميا كوكيل للحكومة االتحادية لغرض دفع المعاش ت األخرى رس
ندوق الموحد بالطريقة التي يمكن االتفاق عليھا بين الحكومة االتحادية  وإدارة الممنوحة بموجب أي قانون مكتوب من الص

  .الصندوق
 

  Tenaga Nasional Berhadشركة  عن
 
ركة  تعد ركات الرائدة بقطاع المرافق في ماليزيا حيث تقدم خدمات توليد ونقل  Tenaga Nasional Berhadش من أكبر الش

ركة  بكات توليد الطاقة الكھربائية التابعة للش جيجاوات تقريبًا بنھاية  ١٢وتوزيع الطاقة الكھربائية. وقد بلغت القدرة اإلجمالية لش
ركة بحوالي ٢٠١٥عام  اھم الش ركة من القدرة اإلجمالية ل %٥٠. وتس بكات توليد الطاقة الكھربائية في ماليزيا، كما تعتبر الش ش

مل  ركة بتقديم نموذج أعمال متكامل يش بكة نقل وتوزيع الطاقة الكھربائية في البالد. وتتميز الش غل األوحد لش ھي المالك والمش
اھم في رفع كفاءة إنتاج الطاقة الكھربائية والتي من بينھا البحث طة التي تس ادر  جميع األنش تخدام مص والتطوير، فضال عن اس

  متنوعة لتوليد الطاقة (بما في ذلك الفحم والغاز والطاقة المائية).
  

ركة وتتمتع عى دوالر مليار ٣٠ قيمتھا تتخطى األصول من قوية بقاعدة الش ركة وتس لتنمية تلك القاعدة من خالل مجموعة  الش
واق جديدة مع التركيز على  ع في أس ركة، ومن بينھا التوس غيلية للش تثمارات بھدف إحداث نقلة في العمليات التش منتقاة من االس

ال مدرجة في سوق ماليزيا لألوراق المالية برأس م Tenaga Nasional Berhadاالستثمار في مجال الطاقة المتجددة. شركة 
  .٢٠١٦مليار دوالر بنھاية ديسمبر  ٢٠سوقي بلغ حوالي 

 
 
 

 :والتواصل لالستعالم
  media@efg-hermes.comقطاع العالقات اإلعالمية | 

 
 مي الجمال

  رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
melgammal@efg-hermes.com 

 
 

  إبراء الذمة
سبيل البيانالمالية ھيرميس قد أشارت في ھذا  قد تكون المجموعة المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالستراتيجية  إلى أمور مستقبلية من بينھا على 

تقبلية لألنشطة المختلفة. وھذه التصريحات  واألھداف وفرص النمو والمؤشرات تقبل ال تعتبر حقائقالمس فعلية وإنما تعبر عن رؤية  المتعلقة بالمس
تقبل والكثير من ھذه التوقعات من حيث مل ذلك المجموعة للمس ركة، ويش بيل المثال وليس –طبيعتھا تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الش  على س

سون الحا –الحصر  سواق المال والتصرفات التي يقدم عليھا المناف والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن  ليونالتذبذب في أ
تقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ مركز العملة المحلية ريعات الحالية والمس توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على  والتش

  .صحيحة في تاريخ النشر التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي ھي
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