
                                                                                                

 
 

 

 % من أسهم سوديك  4.9مجموعة ريبلوود االستثمارية األمريكية تستحوذ على 

  4102مايو  8القاهرة في 

في كبرى المجموعات االستثمارية أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك( اليوم عن استحواذ مجموعة ريبلوود، وهي من 

قامت الشركة األمريكية بعملية شراء هذه النسبة من خالل شراء جزء كبير من  األسهم % من أسهم سوديك.   4.2على  الواليات المتحدة األمريكية

  .(EFG – Hermesالمملوكة لشركة أكتوبر بروبرتي دفليوبمنت ليمتد ) إحدي الشركات التابعة للمجموعة المالية 

 
العضو المنتدب لشركة سوديك "يسر شركة سوديك أن ترحب بمجموعة ريبلوود  -/ أحمد بدراويوتعليقاً على ذلك، يقول السيد

يبلوود في عالم االستثمار ومساعدتها للشركات نعتز به. إّن جهود ر جديدشريك في شركتنا و من كبار حملة األسهماصبحت  تبارهاباع
في  CIBتقديراً عالمياً. لقد حققت جهود تلك المجموعة العالمية مع بنك  تنال لوصول ألقصى إمكانياتها التشغيلية من األمور التيفي ا

مع خاصة ، للمؤسسات والشركات جديدة في خلق قيم من النجاحكبيرة سجالً باهراً الستثمارية التمتلك المجموعة ا. مصر نجاحاً كبيراً 
 . عملياتها التشغيلية وتعظيم مواردها تحسينقدرتها على 

حيث  كان لها دوراً رئيسياً وفعاالً في مسيرة الشركة وشدد انهم مازالوا  EFG – Hermesواضاف انه البد من االشادة بدور المجموعة المالية 

 أحد المساهمين الرئيسيين في سوديك.

 
            المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ريبلوود على عملية االستحواذ األخيرة بقوله  -ه يعلق السيد/ تيموثي كولينزومن جانب

برز حجم ثقتنا في هذا في قطاع التطوير العقاري المصري، وهو ما ي  تثمارية لنا استثماراتنا في سوديك هي ثاني الفرص االس إنّ "
تقوم سوديك بتطوير عدد من كبرى علق قائال "السوق، خاصة مع تحسن مؤشرات االقتصاد الكلي في مصر خالل الفترة األخيرة. و

لتلبية  ،من المتوقع أن تنمو وتتوسع خالل الفترة القادمةو المشروعات العقارية في ضواحي القاهرة، كما تمتلك مساحات أراضي متميزة
لطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مصر. لقد حققت سوديك نمواً كبيراً في حجم مبيعاتها ومتحصالتها خالل العام المالي السابق ا

، كما نتوقع أن تشهد أعمال الشركة انطالقة 4102بدعم من المراحل الجديدة لمشروعي ايستاون وويستاون التي أطلقتها الشركة خالل 
، ومساعدتها على تحقيق نتائج أكثر تميزاً خالل للعمل مع تلك الشركة المتميزة خاصة بعد أدائها الرائع نتطلع. م الحاليكبيرة خالل العا

4102  " 
 
    

العالقة في قائمة المركز المالي للشركة،  يامنا بتسوية بعض األرقاموقلول نهائية لنزاعاتنا القانونية، بعد التوصل لح يضيف بدراوي "
تحقيق مبيعات قياسية خالل العام الماضي، فإننا مستعدون اآلن لالنطالق بكامل طاقتنا وبدء مرحلة جديدة في مسيرتنا بالسوق و

  المصري، خاصة بعد انضمام ريبلوود لنا في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخنا" 
 

 -انتهى-

 SODICنبذة عن 

ة على المستوى اإلقليمي، حيث تقوم بتطووير عودم مون المعور عات العقاريوب ال بيورة  المت وعوب من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدSODICتعد 

لتضو  معور عات نو  يب مت وعوب، مراكور ت اريوب عممقوب تضو  متواةر للت رئوب  مقوار للعوركات،  SODICفي مصر. تت وع المعر عات التي تقيمها 

مدرةب في بورصب األ راق الماليب بالقاهرة تحو  انو   SODICان شرق  غرب القاهرة. حيث تمثل تلك المراكر أنواق مركريب  أماكن حضريب لس 

(Ticker OCDI)   لمريد من المعلومات، يرةى زيارة موقع اwww.sodic.com 

 لمريد من المعلومات، يرةى االتصال : 

 م ى نيف -ر يدا بيبرس –أحمد كمال 

 مصرتراكس 

 33031219 (202+)فاكس:  6860-3304 (202+)تليفون: 

 mona.seif@traccs.net -rowaidah.bibers@traccs.net -  d.kamal@traccs.netAhmeال تر ني:  بريد
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