مجموعة جي إف إتش المالية تستكمل االستحواذ على
محافظ استثمارية في البنية التحتية بقيمة  1.2مليار دوالر أمريكي
 تملك  200مليون قدم مربع من األراضي ) (LAND BANKفي المنطقة.البحرين 14 ،أغسطس  :2017أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ،عن استكمال اإلستحواذ على
محافظ استثمارية للبنى التحتية تقدر بـ  1.2مليار دوالر أمريكي في أفريقيا والشرق األوسط.
يأتي هذا االستحواذ في إطار االستراتيجية الجديدة التي تنتهجها المجموعة والتي تم إقرارها خالل اجتماع
الجمعية العمومية الغير عادية للمساهمين ،الذي عقد في شهر مارس  ،2017وعقب الحصول على الموافقات
الالزمة من الجهات الرقابية المختصة .تم تمويل االستحواذ من خالل زيادة رأس المال بقيمة  315مليون
دوالر أمريكي ،ما أدى إلى زيادة رأس المال الصادر والمدفوع لمجموعة جي إف إتش إلى  975مليون
دوالر أمريكي .يذكر أن المحافظ االستثمارية التي تم االستحواذ عليها سوف تجعل مجموعة جي إف إتش من
أبرز البنوك المالكة لألراضي ) ،(LAND BANKوبمساحات تفوق  200مليون قدم مربع في كل من
أفريقيا ،دول الخليج العربي والهند.
تعليقا على هذا االستحواذ ،صرح السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية
بقوله":نحن سعداء باستكمال هذا االستحواذ الذي يعد األهم في تاريخ جي إف إتش وأحد أبرز مراحل
استراتيجيتنا الجديدة ،حيث أن هذا االستحواذ سوف يضيف أحد الخطوط الرئيسية االخرى ألنشطة أعمال
مجموعة جي إف إتش (استثمارات البنية التحتية) التي تأتي باإلضافة إلى أنشطة الصيرفة االستثمارية،
الصيرفة التجارية واألنشطة العقارية .لقد استطعنا تأمين هذه المعاملة المتميزة لمساهمي مجموعة جي إف إتش
بقيمة رائعة .وقد أبدى عدد من المطورين على المستويين الدولي واإلقليمي رغبتهم في مشاركة جي إف إتش
في هذه المحافظ ،لذا ،فإننا نتوقع تحقيق عائد جيد لمساهمينا على المدى المتوسط والطويل من خالل هذا
اإلستحواذ".
إنتهى-عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات،
والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا
والهند .مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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