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  مفاوضات حرصية مع
 
كات المناع  ش.م.ع.ق. يدخل ف برايفت  "بي   كابيتال مجموعة مستثمرين بقيادة مجمع شر

  
  " إكويت 

 
 "انيتم اس.ايه. " للترصف ف

 

قد بتاري    خ 
ُ
ي اجتماٍع ع

 
كات المناعي ش.م.ع.ق. ف ي مفاوضات حرصية  2022يناير  18أجاز مجلس إدارة مجمع شر

 
الدخول ف

 " ي
. رينيسانس" مع  مجموعة من المستثمرين بقيادة "بي   كابيتال برايفت إكويت  ي ي كامل حصته وتشمل "إن.ب 

 
للترصف ف

ي 
 
  "انيتم اس.ايه. "ف

ح كل ال ي ويتضمن الترصف المقت 
 
ي  ."ايه . انيتم اس"حصص ف

كات المناعي ش.م.ع.ق والت  المملوكة من قبل مجمع شر
كة األم لمجموعة  ."ايه . انيتم اس"عىل أساس غت  مخفض. وتعتت   ."ايه . انيتم اس"من رأسمال  %99تمثل حواىل  الشر

 عالمية تقدم خدمات وحلول رقمية. 

ي بي   كابيتال برايفت إك"ويقود مجموعة المستثمرين 
. رينيسانس"  "ويت  ي  . "انيتم" ةو فريق إدار  وتضم "إن.ب 

كات المناعي ش.م.ع.ق. "إنه لمن دواعي الفخر  ي ترصي    ح له قال السيد/ كيث هيجىلي عضو مجلس إدارة مجمع شر
 
وف

كات المناعي ش.م.ع.ق. أن شارك  ين عىل م "انيتم"لمجمع شر ة نموها وتوسعها الكبت 
دى وفريق إدارتها المتمت   خالل فت 

اف آفاق  "انيتم"الست سنوات الماضية. وإنه لمن دواعي شورنا أن لدى  ة نمّوها واستشر اآلن الفرصة لمواصلة مست 
ي برايفت بي   كابيتال "جديدة بمعّية 

كائها."  "إكويت   وشر

ي 
 
ي "من ناحيته قال السيد/ ماتياس بوير شامارد، العضو المنتدب ف

من شبكتنا  "مستفيدين ": بي   كابيتال برايفت إكويت 
ا من تطوير عالقة متينة مع فريق 

ّ
ي فرنسا، فقد تمكن

 
ي تأسست عت  العديد من االستثمارات السابقة ف

المحلية العميقة الت 
  "انيتم"إدارة 

ّ
ي دفع نمو األ ونقد

 
ي القطاع وسجلهم الحافل ف

 
تهم الطويلة ومصداقيتهم ف اكة عر خت  مال. إننا متحّمسون للشر

ي مع اإلدارة ومع   والعمل عىل الفرصة القادمة." . رينيسانس" ""إن.ب 

ي كامت  
ي ا من ناحيته قال السيد/ جيوفاب 

 
ي "، المدير ف

ي التحّول الرقمي  "إنيتم""تعتت   ": بي   كابيتال برايفت إكويت 
 
 رائدا ف

ً
العبا

ي تقدمها التكنولوجيا 
ي خدمات   . لقد طّورنا هذه الفرصةتدعم عمالءها لالستفادة من الفرص الت 

 
عت  توريدنا الموضوعي ف

ي أوروبا و "جينباكت" و 
 
نغ" ف ي ذلك "انجنت 

 
ي القطاع )بما ف

 
ي أعمال أخرى ف

 
تكنولوجيا المعلومات، بعد أن استثمرنا ف

(. إننا متحمسون للغاية بالحصول عىل الفرصة لدعم نمو "انيتم" عت  االستثمارات العضوية  "بريليو" عىل النطاق العالمي
 عضوية." وغت  ال

كائنا الجدد، نرى إمكانيات   بيد مع شر
ً
 " يدا

ً
أما السيد/ فينسنت رويه، الرئيس والمدير التنفيذي ل "انيتم" فقد رصح قائال

 "يمتلك 
ً
ي نعمل فيها" مضيفا

 عت  اإلقاليم الجغرافية وقطاعات األعمال الت 
ى لتشي    ع نمو و مقدرات "انيتم" أكتر فأكتر كت 

. فريق "بي   كابيتال ب " إمتيازات فرنسية ذات مصداقية ومعرفة عميقة بهذا القطاع عىل المستوى العالمي ي
رايفت إكويت 

اكة معهم للدخول ب "انيتم" إىل المستوى التاىلي من نموها خالل  األعوام القادمة."
 إننا نتطلع بشدة للشر

ي مجموعة ذات الصلة وستتم مشاورة كيانات ممثىلي العاملي   
 
كات كما سيت  "انيتم"ف م طلب موافقة مساهمي مجمع شر

ي الوقت المناسب. وسيخضع 
 
ي اجتماع جمعية عامة غت  عادية يتم عقده ف

 
ح ف المناعي ش.م.ع.ق. عىل الترصف المقت 

ح للحصول عىل الموافقات الالزمة من سلطات منع االحتكار والسلطات التنظيمية المختصة. وسيتم  اتمام الترصف المقت 
ي حينه.  االفصاح عن مزيد من

 
 اإلعالنات ف

كات المناعي ش.م.ع.ق. من قبل  "، كريديت اجريكول كوربوريت آند انفستمنت بنك"ويتم تقديم االستشارات لمجمع شر
. مورغان" ي . "بصفتهم المستشارين الماليي   و  "الزارد فريرو "، "جيه.ب  ي كمستشارين   "كليفورد تشانس يوروب ال.ال.ب 

 .  قانونيي  

ي حي   يتم تقديم االستشارات ل "بي   كابيتال" و 
 
. رينيسانس" ف ي ز" و "إيت "إن.ب  من قبل "كريديت سويس"، "تورش بارتت 

 . " كمستشارين قانونيي   ي  أدفايزري" باإلضافة إىل "ويل"، "جوتشال آند مانجز إل.إل.ب 


