
 

 

 
  

  ملیار جنیھ  ٢ثروة كابیتال تعلن عن إصدار سندات توریق بقیمة 
  لمحفظة كونتكت وشركاتھا الشقیقة

  
نفذت شركة ثروة للتوریق اإلصدار السابع عشر لمحفظة كونتكت وشركاتھا  - ٢٠١٨مایو  ١القاھرة فى 

ً  ملیار ٢الشقیقة  وبلغت القیمة اإلجمالیة لإلصدار  ً  جم (فقط إثنان ملیار جنیھا  ٣) مقسمة على  مصریا
 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بین عام و خمس أعوام. كما قامت ثروة لترویج وتغطیة اإلكتتاب بدور مدیر

كل من بنك مصر والبنك التجارى وترتیب اإلصدار ضمان اإلكتتاب بمالى وقام المستشار الو  اإلصدار
ى المتحد. وقد طرحت السندات بعد إعتماد تصنیف الدولى والبنك العربى األفریقى الدولى والبنك األھل

وتمیزت بجودة إئتمانیة عالیة » میریس«شرائح اإلكتتاب من قبل شركة الشرق األوسط للتصنیف اإلئتماني 
  ). ,AA+ AA, Aحیث تراوحت تصنیفاتھا بین (

  
 - طیة اإلكتتاب  العضو المنتدب لشركة ثروة لترویج وتغ –وفى ھذا السیاق صرح األستاذ/ أیمن الصاوى 

فى ظل طلب قوى من المؤسسات المالیة سوق المصرى "نفخر بتنفیذ ھذا اإلصدار الذى یعد األكبر فى ال
كسابق  وملیار جنیھ،  ١٬١بقیمة إجمالیة  ٢٠١٧الذى تم تنفیذه فى دیسمبر ویلى ھذا اإلصدار اإلصدار 

فضل خبرة وكفاءة فریق العمل فى ھیكلة بأعلى جودة تصنیف إئتمانى بتمیز ھذا اإلصدار إصدارات ثروة 
التى تتمع بھا محافظ الحقوق المالیة لكونتكت وشركاتھا الفائقة الجودة اإلئتمانیة اإلصدار إضافة إلى 

  "، الشقیقة
  

ملیار جنیھ، وكانت لثروة الریادة  ١٢التى تجاوزت ویعد ھذا اإلصدار السابع والعشرون من إصدارات ثروة 
إضافة الى كونھا أول مصدر لسندات توریق  على مدار السنوات كونھا أول وأكبر مصدر لسندات التوریق

  وتعتزم ثروة تنفیذ عدة إصدارات جدیدة فى الشھور المقبلة مدعومة بأصول عقاریة.
  
  

  نبذة عن ثروة كابیتال:
  

یم الحلول والخدمات التمویلیة حیث تتولى إدارة مجموعة من الشركات ثروة كابیتال مجموعة رائدة فى تقد
  تقدم من خاللھا مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمویلیة. 

ثروة كابیتال تتبنى منھجا مبتكرا لضمان تقدیم خدماتھا بأعلى جودة خدمة وأسھل إجراءات مما حفظ لھا 
امج تمویلیة متنوعة لتمویل شراء السیارات الجدیدة والمستعملة عن الریادة على مدار السنوات فى تقدیم بر

طریق برامج كونتكت لتقسیط  السیارات إضافة الى تمیز برنامج كونتكت للتشطیب وبرامج تمویل السلع 
َس للتأجیر و برامج تمویل الشركات الصغیرة من خالل  Getgo المعمرة من خالل شبكة  شركة ْبل

أخرى تقدم للشركات ، إضافة الى كونھا أول و أكبر مصدر لسندات التوریق فى مصر مع خدمات  التمویلى
  فى مختلف المجاالت.
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