 ٢٣دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٨

اﻟﺳﺎدة /إدارة اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ
اﻷﺳﺗﺎذة /ﻫﺑﺔ اﻟﺻﻳرﻓﻲ -ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﻳدة وﻣدﻳر إدارة اﻹﻓﺻﺎح
ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌد،
ﺗﻌﻠن ﺷرﻛﺔ "ڥورﺗﻛس" ،اﻟﻣدارة ﺑواﺳطﺔ ﻗطﺎع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻳرﻣﻳس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ،
ﻋن اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻠﺗﺧﺎرج ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  %٤٩ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺷروﻋﺎت طﺎﻗﺔ اﻟرﻳﺎح ﺑﻘﺎرة اوروﺑﺎ،
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ  ٥٦ﻣﺣطﺔ رﻳﺎح ﺑﻘدرة اﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻠﻐت  ٩٩٨ﻣﻳﺟﺎوات.
وﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر ،ان اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻳرﻣﻳس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك  %٥ﻣن اﻟﺷق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ )(Equity

ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣذﻛور)اﻟﺑﺎﻟﻎ  ،(%٤٩ﺳوف ﺗﺣﻘق ارﺑﺎح رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻗطﺎع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣﺑﺎﺷر اﺗﻌﺎب اداء ) (Carryﻓﻲ ﺣدود  ١٤-١٣ﻣﻠﻳون دوﻻر ،وذﻟك ﻋﻘب اﺗﻣﺎم اﻟﺻﻔﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ ﻣن ﻋﺎم  ٢٠١٩ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﻊ.
ﻛﻣﺎ ﻧرﻓق ﻟﺳﻳﺎدﺗﻛم اﻟﺑﻳﺎن اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻳرﻣﻳس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢١دﻳﺳﻣﺑر
.٢٠١٨
وﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑوﻝ واﻓر اﻟﺗﺣﻳﺔ واﻟﺗﻘدﻳر،
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بيان صحفي
» «Vortex Energyتوقع عق د االتف اق النھ ائي مع مجموع ة من عمالء
» «J.P. Morganإلدارة األص ول للتخارج من حص تھا البالغة  %٤٩من
محفظة مشروعات طاقة الرياح في أوروبا بقدرة إنتاجية كلية  ٩٩٨ميجاوات
الصفقة تشمل واحدة من أكبر محافظ مشروعات طاقة الرياح في أوروبا وتأتي بعد أربع سنوات فقط من إطالق شركة
» «Vortex Energyفي أوروبا ،حيث حققت الشركة عائد جذاب للمساھمين
 ٢١ديسمبر ٢٠١٨
أعلنت اليوم ش ركة » «Vortex Energyالمختص ة باالس تثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواس طة قطاع
االس تثمار المباش ر بالمجموعة المالية ھيرميس عن إبرام عقد اتفاق مع مجموعة من عمالء » «J.P. Morganإلدارة
األص ول ،وذلك للتخارج من حص تھا البالغة  %٤٩من محفظة مش روعات طاقة الرياح في أربع دول أوروبية بقدرة
إنتاجية كلية  ٩٩٨ميجاوات ،والتي يتم إدارتھا وتشغيلھا حاليًا بواسطة الشريك المساھم في المشروع شركة .EDPR

وتشمل محفظة األصول المقرر بيعھا بموجب الصفقة ٥٦ :محطة رياح قائمة بإجمالي قدرة إنتاجية  ٩٩٨ميجاوات ،وھي
موزعة على أربع دول أوروبية وھم أسبانيا ،فرنسا ،البرتغال ،وبلجيكا.
وفي ھذا الس ياق أكد كريم موس ى رئيس قطاع االس تثمار المباش ر وإدارة األص ول بالمجموعة المالية ھيرميس ،أن عملية
التخارج من مش روعات طاقة الرياح المملوكة لش ركة » «Vortex Energyتعكس قدرتنا على إدارة اس تثمارات الطاقة
المتجددة على الس احة الدولية ،بد ًءا بمرحلة االس تحواذ والتش غيل ووص والً إلى التخارج من االس تثمار .ولفت موس ى أن
» «Vortex Energyأطلقت منذ أربع س نوات ونجحت في احتالل مكانة رائدة بين أكبر مديري مش روعات الطاقة
المتجددة في أوروبا والمملكة المتحدة ،حيث تبلغ قدرتھا اإلجمالية لتوليد الطاقة الش مس ية والرياح  ٨٢٢ميجاوات فض الً
عن تنفيذ صفقات استثمارية تتجاوز قيمتھا اإلجمالية  ٢٫٤مليار يورو .وأكد موسى على التزام الشركة بمواصلة االستثمار
في أسواق الطاقة النظيفة والمتجددة والعزم على االستمرار في نمو ونجاح الشركة.
ومن ناحية أخرى أعرب بكر عبد الوھاب رئيس استثمارات الطاقة بقطاع االستثمار المباشر بالمجموعة المالية ھيرميس،
عن اعتزازه بإتمام ھذه الص فقة التي ش ھدت عدد من التحديات أثناء مراحل التفاوض والتنفيذ نظرًا لض يق الفترة الزمنية
إلتمام تلك الص فقة .وأض اف أن الش ركة قامت بتجميع وتنمية تلك المحفظة على مرحلتين لتص بح أحد أكبر محافظ طاقة
الرياح في أوروبا .وأش ار أيض ا أن الش ركة نجحت في تحقيق عائد نقدي جذاب فض ًال عن تعظيم العائد االس تثماري
للمس اھمين خالل فترة إدارتنا للمحطات .وتابع أن الش ركة س وف تواص ل تطبيق منھجھا االس تثماري الفريد لالس تثمار
وإدارة األص ول س عيًا للتوس ع بنطاق عمليات قطاع االس تثمار المباش ر في المزيد من قطاعات الطاقة المتجددة واألس واق
الجديدة.
ومن جانبه أعرب ماثيو لوبالنك العض و المنتدب لقطاع اس تثمارات البنية األس اس ية بش ركة  J.P. Morganإلدارة
األص ول ،عن س روره باالس تحواذ على محطات توليد طاقة الرياح التابعة لش ركة » ،«Vortex Energyالتي س تدر
عائدات استثمارية مستدامة ومتزنة المخاطر لقائمة كبيرة من المستثمرين ،بما في ذلك صناديق المعاشات والتي تمثل أكثر
من  ٢٥مليون أسرة .وأضاف لوبالنك أن ھذا االستحواذ يعد إضافة قوية لسجل الشركة الحافل في اقتناص فرص استثمار
جذابة بقطاع الطاقة المتجددة ،والتي تعزز من العمليات التشغيلية لشركة  ،Ventient Energyمنصة طاقة الرياح التابعة
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للشركة في أوروبا ،وأنھا ست ساھم في زيادة القدرة اإلنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة التي تديرھا الشركة إلى أكثر من
 ٣٫٨جيجاوات .وأعرب لوبالنك عن سروره بالتعاون مع شركة " ،"EDPRباإلضافة الى مشاريعنا األخرى المتخصصة
في مشروعات الطاقة المتجددة سعيًا لتعزيز نمو كيان مستقل منتج للطاقة المتجددة يمثل الوحدة األوروبية.
اتمام الصفقة يعتمد على تلبية بعض المتطلبات والشروط التنظيمية.
وقامت مؤس س ة  BofA Merrill Lynchبدور مس تش ار الدمج واالس تحواذ لش ركة » ،«Vortex Energyبينما قامت
بدور المس تش ار القانوني كل من >> <<Shearman & Sterlingو >> <<Linklatersوقام بدور المس تش ار المالي
والض ريبي مؤس س ة  ،PwCوقام مكتب >> <<DNV GLبدور المس تش ار الفني ،وش ركة >> <<Baringaبدور
استشاري األسواق.
— نھاية البيان—
عن المجموعة المالية ھيرميس
تحظى المجموعة المالية ھيرميس بتواجد مباشر في  ١٢دولة عبر أربعة قارات ،حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت
على مدار أكثر من  ٣٠عا ًما من اإلنجاز المتواص ل لتص بح المؤس س ة المالية واالس تثمارية الرائدة في األس واق الناش ئة والمبتدئة.
ّ
وتتخص ص الش ركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية
وتنفرد الش ركة بفريق عمل محترف يض م أكثر من  ٤٤٠٠موظف.
واالس تثمارية ،ومن بينھا خدمات الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األص ول والوس اطة في األوراق المالية والبحوث واالس تثمار
المباشر .وفي عام  ،٢٠١٥قامت الشركة بإطالق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية ھيرميس فاينانس ،والتي
تتولى إدارة نش اطات الش ركة في قطاع التمويل غير المص رفي ،بما في ذلك ش ركة المجموعة المالية ھيرميس للتأجير التمويلي،
وش ركة تنمية للتمويل متناھي الص غر ،وش ركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقس يط ،وش ركة المجموعة المالية ھيرميس للتخص يم .ويعكس
ذلك اس تراتيجية الش ركة التي تتبلور في محورين رئيس يين وھما تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للش ركة –
وھو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكينيا وبنجالديش والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
وتعد المجموعة المالية ھيرميس أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال االستثمار المباشر بالعالم العربي ،حيث تحظى بخبرة تربو على
عش ر س نوات من االس تثمار في العديد من القطاعات المحورية تركي ًزا على قطاعات البنية األس اس ية )الطاقة المتجددة( والرعاية
الصحية والخدمات التعليمية والسلع االستھالكية .وتحظى الشركة بخبرة تتجاوز  ٢٥عا ًما من االستثمار في قطاعات اقتصادية عديدة
وتحتل مكانة بارزة في قطاعات البنية األساسية واالستثمار المباشرة.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.efghermes.com :ومتابعتنا على:

عن شركة Vortex Energy
تأس س ت ش ركة  Vortex Energyعام  ٢٠١٤وھي ش ركة مختص ة باالس تثمار في مجال الطاقة المتجددة في أوروبا ويتم إدارتھا
بواس طة قطاع االس تثمار المباش ر بالمجموعة المالية ھيرميس ،ويض م فريق العمل بالش ركة  ١٢من أكفأ خبراء االس تثمار المباش ر
بمشروعات البنية األساسية والسيما الطاقة المتجددة.
وفي نھاية  ،٢٠١٨تض منت محفظة الش ركة الطاقة المتجددة مش روعات الطاقة الش مس ية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية  ٨٢٢ميجاوات
وذلك من خالل س لس لة ص فقات اس تثمارية تقدر بحوالي  ١٫٣مليار يورو في أس واق المملكة المتحدة وأس بانيا وفرنس ا والبرتغال
وبلجيكا.
وتمتلك ش ركة » «Vortex Energyمحفظة اس تثمارات الطاقة الش مس ية في المملكة المتحدة بقدرة  ٣٧٥ميجاوات »ڤورتكس
سوالر« ،وتحظى الشركة بفريق تشغيل متكامل في العاصمة البريطانية لندن.
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عن J.P. Morgan Asset Management
تعد  J.P. Morgan Global Alternativesالذراع االس تثماري التابع لمؤس س ة  ،J.P. Morgan Asset Managementحيث
تقوم الشركة بإدارة أصول تتجاوز قيمتھا اإلجمالية  ١٣٥مليار دوالر من خالل فريق عمل يضم أكثر  ٨٠٠خبير استثماري )اعتبا ًرا
من  ٣٠س بتمبر  (٢٠١٨و ٢٣مكتب ومقر في األمريكتين وأوروبا وأس واق آس يا والمحيط الھادئ .وتتخص ص الش ركة في اس تحداث
اس تراتيجيات االس تثمار التي تالئم مختلف القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري واالس تثمار المباش ر واالئتمان ،والبنية األس اس ية
والنقل وصناديق االستثمار المشترك وصناديق المؤشرات وكذلك صناديق التحوط .وتنفرد الشركة بتوظيف استراتيجيات االستثمار
وأيض ا البنية األس اس ية القوية للش ركة
في مختلف الص ناديق والمحافظ المالية والدراية الواس عة لفريق العمل في مختلف القطاعات
ً
وش بكة العالقات الواس عة التي تحظى بھا في تلبية األھداف االس تثمارية الخاص ة بكل عميل .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الموقع اإللكترونيwww.jpmorganassetmanagement.com. :

إبراء الذمة
قد تكون المجموعة المالية ھيرميس قد أش ارت في ھذا البيان إلى أمور مس تقبلية من بينھا على س بيل المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالس تراتيجية واألھداف
وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية لألنشطة المختلفة .وھذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير
من ھذه التوقعات من حيث طبيعتھا تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الش ركة ،ويش مل ذلك– على س بيل المثال وليس الحص ر – التذبذب في أس واق المال
والتصرفات التي يقدم عليھا المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية
والتنظيمات المختلفة .وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات ا
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