
 

 

 

 بيان صحفى

ة بصفق على خمسة من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية تستحوذبايونيرز القابضة 

  جنيه مليارال تتخطي

 

 | 2020يونيو  18القاهرة فى 

 عمليات  تنفيذعن  (في البورصة المصرية  PIOH.CAكود ب المدرجةارات المالية )ثمشركة بايونيرز القابضة لالستلن عت

 ات, وقد تمت عملي من اسهم خمسة من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية %90حصص المكملة لنسبة لل المستهدفهاالستحواذ 

من خالل مبادلة اسهم وذلك بعد إستبعاد الحد األدنى لألسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد األوراق المالية بالبورصة االستحواذ 

تنفيذ  الخطوة االولى فى هى وتعد هذه العملية بالبورصة المصرية.باالستحواذ لمستهدفة والالزمة الستمرار قيد اسهم الشركات ا

 .1/10/2019التي تم إعتمادها في مجلس االدارة المنعقد بتاريخ  للمجموعة و االستثماريةالخطة 

 الى النسب التالية :وقد اسفرت عمليات االستحواذ المنفذة علي وصول نسبة الشركة القابضة فى ملكية الخمس شركات 

 ش.م.م  -من أسهم راس مال شركة/ القاهرة لالسكان والتعمير  90.00% -

 ش.م.م -من أسهم راس مال شركة/ المتحدة لالسكان والتعمير  50.27% -

 ش.م.م  -من أسهم راس مال شركة/ الكابالت الكهربائية المصرية   78.45% -

 ش.م.م -لمقاوالت واالستثمار العقارى من أسهم راس مال شركة/ الصعيد العامة ل 50.83% -

 ش.م.م  -من أسهم راس مال شركة/ الجيزة العامة للمقاوالت   73.24% -

 

سهم من اسهم شركة بايونيرز القابضة مقابل اسهم الشركات  118,320,166خالل مبادلة عدد من  االستحواذعملية وقد تمت 

  .من اسهم شركة بايونيرز القابضة %11.22المستحوذ عليها  وذلك بنسبة اجمالية بلغت 

 

 

  

 

 

 



 

 

  بايونيرز القابضةمجموعة رئيس مجلس ادارة  –وقد علق السيد / وليد زكى 

رجة المدالشركات التابعة لنا ذ الخطة االستثمارية للمجموعة , قمنا باتمام عروض الشراء على اسهم خمسة من يفى اطار تنف

استجابة المؤسسات المالية واالفراد المساهمين بالشركات التابعة لمبادلة , وقد حظيت عمليات االستحواذ على  المصريةبالبورصة 

اراتهم ورغبتهم فى االنضمام باستثم الشركات التابعة وذلك تأكيدا علي ثقة مستثمرياسهمهم مع اسهم شركة بايونيرز القابضة 

دية نات االقتصاامن اكبر الكي مجموعة بايونيرز القابضةاصبحت  حيث .االسهممن خالل عملية مبادلة  الى الشركة القابضة

الستثمارات ضم العديد من اتمكنت خالل السنوات الماضية فى  وقد,  والمنطقة العربية  المصري واالستثمارية العاملة فى االقتصاد

ي ف بشكل اساسي واخري غير مقيدة تعمل ةشركات مقيدة بالبورصة المصري عدةعلى نسب حاكمة في  الناجحة واالستحواذ

 .القطاع العقاري والصناعي 

وزيادة انتاجيتها واقتحام االسواق الجديدة, مما  على مدار السنوات الماضية على تطوير شركاتها  ادارة المجموعة وقد عكفت  

 ثقة اإلدارة التنفيذية في اإلقتصاد المصري فى اطار , ويأتى ذلك فى تعظيم الربحية وتصدرها فى قطاعاتها افد هذه الشركات

ً التطور ً في االونة االخيرة وأيضا مزيد من الجذب  الذي ساهم في في البيئة التشريعية الملحوظ الذي يشهد نمواً ملحوظا

 , وتعميق البيئة االستثمارية . االستثمارات

 لشركة منذوالتى انتهجتها اخطة الشركة االستثمارية تنفيذ  وقد ساعد التطوير فى المناخ االستثمارى خالل الفترة الماضية على

ثم تلي ذلك  مدرجة بالبورصة المصرية, بعدد من عمليات االستحواذ بشكل مباشرعلى حصص حاكمة لشركات 2008عام 

ثم تقدمت الشركة مؤخرا بعروض استحواذ على حصص اضافية من  استحوذات اخري لشركات غير مقيدة  بحصص مسيطرة،

نيه بسابقة هي االولي من نوعها في السوق المصري. جاسهم خمسة من شركاتها المقيدة من خالل مبادلة اسهم بقيمة تتعدي المليار 

  وض. عر 9الي  بلغ اجمالي عدد عروض الشراء المقدمة من الشركة خالل الخمس سنوات السابقة وبذلك

 6 ييتخط مبلغب رؤس اموال الشركاتزيادة بخالل السنوات الماضية ،قامت الشركة الخطة االستثمارية هذه فى اطار تمويل و

على تعظيم  القابضة وذلك لتمويل التوسعات وزيادة تنافسيتها فى السوق المصرى. وقد اثمرت جهود ادارة بايونيرز, مليار جنيه 

الكيانات االستثمارية , حيث تدير المجموعة االن اصول تتعدي قيمتها الثالثون  كبريات لتصبح احداصول الشركات التي تديرها 

 مليار جنيه .

وتؤكد ادارة مجموعة بايونيرز القابضة على ثقتها فى الرؤية المستقبلية والخطة االستثمارية التى تعمل من خاللها , وايضا ثقتها 

ة النمو, حيث تعد عملية االستحواذ هى الخطوة االولى فى هذا السياق , وستقوم فى االقتصاد المصرى وقدرته على مواصل

 المجموعة بتنفيذ خطتها االستثمارية الموضوعة خالل الفترة القادمة.

 

 

 



 

 

 عالقات المستثمرين

 محمد عبيد -احمد سعد  

 020222668479 - 020222668434تليفون : 

  مصر الجديدة  –شارع العروبة  169العنوان : 

www.pioneersholding.com 

 

 بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  نبذة عن شركة

بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية , وتعد إحدى اكبر المجموعات  شركة

الرائدة فى مجال االستثمار و الخدمات المالية فى المنطقة حيث تقوم باالستحواذ واعادة الهيكلة وتأسيس المشروعات الجديدة فى 

هي قطاع االسكان و المقاوالت و القطاع الصناعي .و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثالثة قطاعات رئيسية متخصصة و 

م تحت قة العربية ككل، لتض, وتعد الشركة واحدة من أكبر الكيانات االستثمارية، ليس فقط في السوق المصرية، لكن في المنط

 .شركات مقيدة بالبورصة المصرية 7 بينهم من عدة شركات  مظلتها


