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عن نجاح شركة سوديك للتوريق )ش.م.م(، احدى الشركات  أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"،-2021يوليو  27القاهرة في 
 مليون جنيه 343بقيمة  سوديك، في إتمام صفقة اإلصدار األول لسندات التوريق ، من خالل إصدار سندات توريقشركة التابعة والمملوكة بالكامل ل

وحدة تم تسليمها في مشروع  753 لعددخاصة المستقبلية القسا  األ قيمة تمثل مصري مليون جنيه 384بقيمة  محفظة أوراق قبضب مضمونة مصري
 ايستاون ريزيدانسيز بمن قة شرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

هادة على ، وهو ما يُعد شألكثر من مرة االكتتابتغ ية قيمة  ، حيث تمالمستثمرين مع كبيرا   نجاحا  سوديك شركة القت سندات التوريق التي أصدرتها 
 سوديك في السوق المصري، باإلضافة لقوة أدائها المالي والتشغيلي.  شركة الثقة الكبيرة الذي تتمتع بها

لشريحة  Aوشهر  13لشريحة  +AA درجةباستثمار  درجةب االصدار صنفشهر، حيث  36و 13 هما مدتينبشريحتين  علىتم  رح سندات اإلصدار 
   (.  MERISالشرق االوس  للتصنيف االئتماني وخدمة المستثمرين )لشركة لتقييم ا  بق   علي التوالي شهر 36

 لشريحتين كالتالي: في االكوبون فائدة تفاصيل ومعدالت 

  الشريحةA  شهر وتصنيفها االئتماني  13جنيه ومدة السندات  مصريمليون  235بقيمةAA+، 9.55للكوبون معدل فائدة ثابت ب%  

  الشريحةB  شهر وتصنيفها االئتماني  36جنيه ومدة السندات  مصريمليون  108بقيمةA 9.9، بمعدل فائدة ثابت للكوبون%    

 كل من االكتتاب إلى جانبشريك ، كما قامت بدور هذه الصفقةلهيرميس بدور المستشار المالي ومدير وُمرتِب ومروج اإلصدار  EFG شركة قامت
                               والبنك العربي األفريقي الدولي وبنك قناة السويس. في الوقت نفسه، قام مكتب( CIBالبنك األهلي المصري والبنك التجاري الدولي )

White and Case  مكتب حازم حسن قام بدور المستشار القانوني للصفقة، بينماKPMG  البنك التجاري يقوم  المراجع المالي لإلصدار، وبدور
      .أمين الحفظبدور الدولي 

اإلصدار  رزيبسوديك: "يسعدنا نجاح هذه الصفقة، حيث  شركة رئيس الق اع المالي في-الحمويسندات التوريق، قال عمر اصدار وتعليق ا على صفقة 
دائل تمويلية ب اتاحةعلى خفض أسعار الفائدة. إننا نعمل باستمرار  االستفادة من، مع تنويع مصادر تمويلنالدات التوريق جهودنا المتواصلة األول لسن

  ."على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي مختلفة تتيح لنا تحقيق النمو ودعم عملياتنا التشغيلية، مع المحافظة

 -انتهى-

  

مليون  384األول لسندات توريق محفظة أوراق قبض بقيمة  اإلصدار تنجح في إتمام صفقةسوديك 

   مصري جنيه
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  نبذة عن سوديك

الت وير العقاري في مصر، تُعد سوديك من أبرز الم ورين  في ق اع عام 25مدار استنادا  لتاريخها الممتد على 
العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بت وير العديد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز متعددة 

  .في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية ال لب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب اإلدارية

وتُعد الشركة من  .(OCDI.CA) يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز
الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية، وتلتزم بت بيق أفضل معايير الحوكمة 

  .المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم به من أنش ة

  استباقيةبيانات 

يرجى العلم أن البيانات واألرقام الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تُعتبر بيانات تاريخية، تعتمد بشكل رئيسي على 
التوقعات والتقديرات والمقترحات واآلراء والقناعات الحالية لشركة سوديك. وبالتالي فإّن هذه البيانات تتضمن مخا ر 

ن عدم التأكد وعددا من العوامل األخرى، ولذلك ال يجب االعتماد على تلك البيانات معروفة وغير معروفة، وقدرا  م
بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات مسبقة. إّن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل "أهدافا " أو "بيانات استباقية"، 

على هذا النوع من البيانات االستباقية من  وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خالل التعبيرات واأللفاظ الدالة
قد"، "نعت-"نواصل"-"ننوي"-"تقديرات"-"مشروع"-"ننتظر"-"يجب أن"، "نتوقع"-"نأمل في"-"نت لع"-قبيل: ربما"

وكذلك الصيغ المنفية من تلك األلفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك األلفاظ أو ما يوازيها. أما النتائج أو األداء 
لي لشركة سوديك فربما يختلف بشكل جوهري عن األرقام والبيانات التي تعكسها تلك "األهداف" أو "البيانات الفع

االستباقية". إّن أداء شركة سوديك ُمعّرض لعدد من المخا ر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل المتنوعة 
ال والبيانات الفعلية بخالف ما تم استعراضه في البيانات يمكنها أن تتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج األعم

االستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات 
ة ياالقتصادية العالمية، المناخ االقتصادي والسياسي في مصر، ظروف من قة الشرق األوس  والتغيرات في استراتيج

 .األعمال، وغيرها من العوامل األخرى

 

 عالقات المستثمرين لشركة سوديك إدارة
 معلومات االتصال

 
    نشأت عمر

onashaat@sodic.com 
(+202) 3827 0300 

 
 الموقع االلكتروني لعالقات المستثمرين

ir.sodic.com 
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