
 
 

 
 

 

 

 

 

BPE Holding for Financial Investments’ General Assembly 

approves to change its name to B Investments Holding S.A.E and 

approves    FY 2017 financial statements, reporting a solid financial 

performance  

8th May 2018 

BPE Holding for Financial Investments S.A.E (EGX: BINV.CA) extra ordinary general 

assembly has approved to change the company’s name to B Investments Holding S.A.E and has 

also approved the company’s FY2017 financial statements. Reporting consolidated revenues 

closing the year at EGP 171.6mn, as opposed to consolidated revenues of EGP 108.6mn in FY 

2016 after adjusting for foreign exchange (FX) gains of EGP 99.8mn in FY 2016, thus showing 

a 58% Y-o-Y growth in revenues between FY 2016 and FY 2017. Net Profit after tax and 

minority interest for the year came in at EGP 133.2mn implying a net income margin of 77.6% 

and a Y-o-Y growth of 125% after adjusting for FX gain recorded in 2016.  

Madinet Nasr for Housing and Development 

Madinet Nasr Housing & Development (EGX: MNHD.CA, “MNHD”), a leading urban 

developer in Egypt, previously announced its results for the year ending 31 December 2017, 

reporting consolidated revenues of EGP 2.43 billion, representing an increase of 20.5% y-o-y. 

On the bottom-line, MNHD recorded a net profit of EGP 933.1 million, yielding a net profit 

margin of 38.4%.  

Stellar results for the year were driven by presales, which reached EGP 5.1 billion in FY 2017, 

representing a remarkable 48.9% year-on-year growth and exceeding MNHD’s year-end budget 

of EGP 5 billion. On a standalone basis, revenues recorded an impressive 20.7% y-o-y increase 

in FY 2017 to EGP 2.1 billion, while net profit grew to EGP 943.3 million, up 27.7% year-on-

year and posting a 44.5% net profit margin, up 2.4 percentage points from FY 2016. 

Giza Systems 

Giza Systems a leading IT system integrator and one of B Investments’ portfolio companies 

posted stellar results in 2017; recording revenues of EGP 1.99 billion representing a 63% Y-o-

Y increase in its top line. The company recorded EBITDA of EGP 180mn in FY 2017 compared 

to EGP 79mn in FY 2016, implying a Y-o-Y growth of 127%. On the bottom line, Giza Systems 

recorded a Net Profit after Tax and Minority Interest of EGP 91mn representing a 44% Y-o-Y 

increase from FY 2016.  
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Total Egypt 

Total Egypt one of the leaders of the Egyptian downstream fuels and lubricants market posted 

a strong set of financial results in 2017; Revenues grew 69% to EGP 15.08 billion  

Investments in 2017 

B Investments has successfully concluded two new investments in FY 2017; Ebtikar for 

Financial Investment (“Ebtikar”), a company operating in the non-banking financial services 

and Infinity Solar Assets (“Infinity”), a joint venture with a leading Egyptian solar power plant 

developer operating in the renewable energy sector and currently constructing 3 solar power 

generating assets with a total capacity of 130MW in and is expected to begin commercial 

operation in 4Q2018. 

About B Investments 

B Investments is an, Egypt-based, Egypt-Focused private equity company established in 2006. 

B Investments is an active growth capital investor managed by BPE Partners; a leading private 

equity manager with over EGP 15bn in market value of portfolio investments. 

B Investments is committed to unlocking value in companies through partnerships that will help 

create jobs and contribute to the growth of the Egyptian economy. 

B Investments’ portfolio investments include Madinet Nasr for Housing and Development 

(MNHD), TOTAL Egypt, Giza Systems, Ebtikar for Financial Investments, Infinity Solar 

Assets (3 solar power generating assets in Benban, Egypt).  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

وافق تبي بي أي القابضة لالستثمارات المالية لشررةة  الغيرعادية الجمعية العامة

اعتمدت  ةما، القابضرررة .م م  بي إنفسرررتم ت على تغيير أسرررل الشررررةة لي ررر   

والتي تعك  قوة األداء المالي  7102نتائج السررر ة المالية  العادية العامة الجمعية

 للشرةة

 7108 مايو 8 

ةود ال ورصررررررة الم رررررررية بي بي أي القابضررررررة لالسررررررتثمارات المالية   العادية لشرررررررةة الغير اليو  الجمعية العامة وافقت

BINV.CA)  م.م م  القابضة انفستم ت بى لي    تعديل أسل الشرةة على 

، وقد أشررارت 7102ديسررم ر  10في  الم تهيالعا  المالى نتائج أعمال ةما وافقت الجمعية العامة العادية للشرررةة على اعتماد  

 قدره سررر ويارتفاع بمعدل ، مليون ج يه 02071 إلى 7102االيرادات المجمعة للشررررةة  الل عا   نتائج االعمال الى ارتفاع 

صررافي الرب  أرتفع  اةم م7101مليون ج يه في  78..بعد اسررت عاد مكاسررو فروع العملة بقيمة  7101العا  المالي  عن 88%

والذي بلغ  7101مليون ج يه، على صررافي الرب  في  01177 إلى 087% بمعدل سرر وي وحقوع األقلية بعد   ررل الضرررائو

تثمارية المحفظة االسررسررتثمارات يلى ملخص ل تائج اعمال بعض ام و فيما بعد اسررت عاد مكاسررو فروع العملة مليون ج يه .877

  م".م م القابضة  انفستم ت  ي"بشرةة ل

 والتعمير لإلسكان نصر مدينة

( وهي شرةة رائدة بمجال التطوير العقاري في MNHD.CAشررةة مدي ة ن رر لكسركان والتعمير  ةود ال ورصرة الم ررية 

، حيث بلغت 7102ديسررررررم ر  10المالي الم تهي في  للعا ال تائج المالية المجمعة قرد قرامرت فى وقت سررررررابق ب عالن م ررررررر، 

مليون ج يه  الل نف   1170.، بي ما بلغ صافي الرب  %7178 قدرهنمو سر وي  بمعدلمليار ج يه،  7731اإليرادات المجمعة 

 م %1873، ونتج عن ذلك وصول هامش صافي الرب  إلى العا 

نمو  7102ديسررم ر  10السرر ة المالية الم تهية في  الل شررةة مدي ة ن ررر لكسركان والتعمير تعك  ال تائج القوية التي حققتها و

 770، وعلى صرررعيد ال تائج المالية المسرررتقلة، بلغت اإليرادات مليار ج يه 870لت لغ  %.387بمعدل سررر وي الحجوزات الجديدة 

 3171.لي لغ  %7272، ةما ارتفع صررافي الرب  بمعدل سرر وي %7172ه قدرنمو سرر وي  بمعدل، 7102مليار ج يه  الل عا  

مقارنة بعا   %773وهو نمو سررر وي بمعدل العا   الل نف   %3378مليون ج يه م رررحوببا بوصرررول هامش صرررافي الرب  إلى 

 م7101

 شركة جيزة لالنظمة

ظة االسرررتثمارية في شررررةات المحف ىوأحدت رررميل االنظمة المتكاملة أعل ت شررررةة جيلة لالنظمة ، الشررررةة الرائدة في مجال 

يادة ب س ة مليار ج يه تمثل ز ..07؛ تسرجيل إيرادات بلغت  7102، عن نتائج ممتازة في عا  "القابضرة انفسرتم ت  ي"بشررةة 

 إلى 7102عا    الل  ٪072 بمعدل س وي واالهالكق ل الفوائد والضرائو  الشرةة ارباح وارتفعتم على أسرا  س وي 11٪

   ررل بعد رب  صررافي ج يه مليون 0. حققت الشرررةةةما م ج يه مليون .2 بلغت التيو 7101مقارنة بعا    ج يهمليون  081

 ممقارنة بالعا  السابق ٪33زيادة قدرها  يمثل والذي األقلية وحقوع الضرائو

 

 

 

 

 

 صحفيبيان 

 8108 مايو 8 القاهرة



 
 

 
 

 شركة توتال مصر

 اليةم نتائج عن التشررحيل، وزيوت الوقود لم تجات الم ررري السرروع في الك رى الشرررةات إحدى ، م ررر توتال شرررةة أعل ت

  مقارنة بالعا  السابق ٪.1 نمو ب س ة ج يه مليار 08718 اإليرادات بلغتحيث  ؛7102 عا  واعدة في

  8102عام  في الشركة استثمارات

 في االستثمار في متخ  ة شرةة ،االستثماري للتمويل ابتكار شرةتي في باإلستثمارالقابضة بي انفستم ت   شرةة قامت

طاقة شمسية في م طقة ب  ان بمحافظة  ثالثة محطات ب اءوالتى تهدف الى  إنف يتى سوالر وشرةة ،م رفي الغير المالي  القطاع

  م أسوان

 «القابضة انفستمنتسبي »عن شركة 

في  ، وهي واحدة من الشررةات الرائدة في مجال إدارة االستثمار الم اشر7111عا   «القابضرة بي انفسرتم ت »تأسرسرت شررةة 

وتتخ رص الشرةة في ت مية روو  األموال ع ر االستثمار في مختل  الشرةات والقطاعات الواعدة، وذلك م السروع الم رري

ظة وت لغ قيمة محف بالسرروع الم ررريةشرررةة رائدة في مجال االسررتثمار الم اشررر إي بارت رز"، وهي  پيتحت إدارة شرررةة "بي 

 مليار ج يهم 08استثماراتها المت وعة أةثر من 

وتلتل  الشرررررةة بتعظيل القيمة من الشرررررةات الم رررررية ع ر عقد الشررررراةات المثمرة التي تسرررراهل في توفير فر  عمل جديدة 

 م والمساهمة في دفع عجلة الت مية االقت ادية في م ر

ة مدي »مجموعة من أبرز الشررررةات الرائدة في مختل  القطاعات وم ها شررررةة  «انفسرررتم ت  بي»وتضرررل محفظة اسرررتثمارات 

المالكة لثالث  «إنف يتى سوالر»و« ابتكار للتمويل االستثماري»و« جيلة سريستمل»و« توتال م رر»و «ن رر لكسركان والتعمير

   ممحطات طاقة شمسية في م طقة ب  ان بمحافظة أسوان


