
 
 

 
 

 

Ebtikar for Financial Investment Announces the Acquisition of 

33.7% of Masary in a Transaction Valued at EGP 130 Million   

 

25th June 2018 

 

Ebtikar for Financial Investment S.A.E (“Ebtikar”), a leading investor in the Non-Banking 

Financial Services sector with a shareholder base that includes MM Group for Industry and 

International Trade S.A.E - “MTIE.CA” and B Investments Holding S.A.E - “BINV.CA” 

announces today the acquisition of 33.7% of Masary in a transaction valued at EGP 130 

million. Masary is a leading company operating in the Electronic Payments sector in Egypt 

with around 60,000 Points of Sale (PoS). 

The acquisition of Masary marks the 4th investment for Ebtikar within the past year, after 

its previous investments in TBE Egypt for Payment Solutions and Services “Bee”, Vitas 

Misr for Microfinance and its most recent acquisition of Tamweel Group. 

“The acquisition of Masary positions Ebtikar as one of the leading investors in the 

Electronic Payments sector in Egypt” said Mr. Aladdin Saba, Chairman of Ebtikar. 
 

-END- 
 
 

About B Investments 

Established in 2006, B Investments is an Egypt-based private equity firm and growth capital investor 

that pulls a wealth of expertise to actively create value in its portfolio companies.  

The company’s portfolio investments include Madinet Nasr for Housing and Development (MNHD), 

TOTAL Egypt, Giza Systems, Ebtikar for Financial Investment, Infinity Solar Assets (3 solar power 

generating assets in Benban, Egypt). 

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. 

www.binvestmentsegypt.com 

 

About Masary  

Masary, a leading Egyptian company operating in the Electronic Payments space, was established in 

2009 with a focus to serve unbanked and underbanked consumers by revamping the micro payments 

eco-system through establishing innovative business models that connect Service Providers and 

Merchants. 

Masary currently owns and operates 60,000 Points of Sale (PoS) across Egypt. 

www.e-masary.com  

 

http://www.e-masary.com/


 
 

 
 

 

 

B Investments Investor Relations 

Contact Information 
 

Omar El Labban 

Head of Investor Relations 

olabban@bpepartners.com 

+2 (02) 24610304  

www.binvestmentsegypt.com 
 



 
 

 
 

 

 صحفي بيان

 

 شررة   من % 33.. نسرر   يعل واذحسررتاإل االسررتامار  للتمويل إبتكار شررة   اليوم اعلنت

  0.1بـررررررررر فى صرررفت  تتدر، "(مصرررار )" م.م.ش االلكتةوني والدفع ال ةمج  نظم تطوية

  جنيه مليون

 

 5102 يونيو 52 

 

 للصرررناع ج وب  ام. ام شررر   هيكل ملكيتها يضررر   والتى  م.م. ش االسرررترمار  للتمويل إبتكار شررر    اليوم اعلنت

بتوقيع  قامت قدأنها   ”BINV.CA“ - م.م.ش القابضرر  انفسررتمنت  بيو   ”MTIE.CA“ -  ش.م.م العالمي  والتجارة

شررر     "(مصرررار )" م.م.ش االلكت وني والدفع ال  مج  نظ  تطوي  شررر    من % 33..نسررر    على االسرررتذوا عقد 

  ني .ج مليون  0.1حوالي الصفق   بلغت في مجال الدفع االلكت وني وقد  رائدة

  شرر   في سررترمارهاإ الماضرري بعد العام خالل ابتكار شرر    به قامت التي ال ابع االسررترمار هو سررتذوا اإل هذا عت  يو

 ش  ات ومجموع  الصرغ  للتمويل المتناهي فيتاس مصر  وشر    ”Bee“السردا   وخدمات مصر  لذلول أ  .بي .تي

  .تمويل

 مصررار  شرر    على االسررتذوا  إن" إبتكار للتمويل االسررترمار   ارة شرر   اإل مجل  رئي  ٬عالء سرر ع / السرريد وقال

 “ مص  في االلكت وني الدفع مجال في المسترم ة الش  ات أه   أحد إبتكار ش    يضع

 

 انفستمنتسعن شة   بي 

. في السرو  المص   ٬ وهي واحدة من الشر  ات ال ائدة في مجال إ ارة االسرترمار الم اشر 6112عام  بي انفسرتمنت تأسرسرت شر    

 .وتتخصص الش    في تنمي  رؤوس األموال ع   االسترمار في مختلف الش  ات والقطاعات الواعدة

مدين  نصررر  لاسررركان »أب ز الشررر  ات ال ائدة في مختلف القطاعات ومنها شررر     مجموع  منالشررر    وتضررر  مذفظ  اسرررترمارات 

مذطات  المالك  لرالث « الشررمسرري  للطاق  انفينيتى »و« ابتكار للتمويل االسررترمار »و« لألنظم جيزة »و« توتال مصرر »و «والتعمي 

   .طاق  شمسي  في منطق  بن ان بمذافظ  أسوان

  من الش  ات المص ي  ع   عقد الش ا ات المرم ة التي تساه  في توفي  ف ص عمل جديدة والمساهم  في وتلتزم الش    بتعظي  القيم

 .  فع عجل  التنمي  االقتصا ي  في مص 

www.binvestmentsegypt.com 

 "(مصار )" م.م.ش االلكتةوني والدفع ال ةمج  نظم عن شة   تطوية

 خدم  علي   زت الش    و 6112 عام في  تأسريسها منذ اإللكت وني  المدفوعات مجال فى تعمل رائدة مصر ي  شر    مصرار  شر   

.   المالي مولالش تعزيز  في تساه  التي االلكت ونى الدفع نظ  تطوي  خالل من و لك ٬ المص في  الخدمات من مستفيدين الغي  العمالء

 و ع  المدفوعات اعمال بيئ  تطوي  فى يسررراه  مما مصررر  أنذاء جميع في بيع نقط  21٬111 حاليا   مصرررار  شررر    وتدي  تمتلك

 .وعمالئه  والتجار الخدمات مقدمي بين العالقات

www.e-masary.com 

 

http://www.e-masary.com/


 
 

 
 

 

 

  إدارة عالقات المستامةين

  الل ان عمة

  المسترم ين عالقات مدي 

olabban@bpepartners.com 

+6 (16) 62201.12 

www.binvestmentsegypt.com 
 

mailto:olabban@bpepartners.com

