
 

 
 

 ٢٠٢٠/  ٨/ ١٦القاهرة 

 

 بيان صحفى 

 

 الصحية برأسمالقطاع الرعاية فى  متخصصةإستثمار شركة تؤسس نفستمنتس إبى 

 قدره مليار جنيه مصرى 
 

 متخصصةشركة علي إنشاء ٢٠٢٠ اغسطس ١٣وافق مجلس إدارة شركة بى انفستمنتس القابضة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 

ً فى  ٢٠٠، على تقوم الشركة بإستثمار مبلغ برأسمال مليار جنيه مصرىالصحية  الرعاية قطاعفي  مليون جنيه مبدئيا

قرر الشركة المرأسمال  في للمساهمة. كما تقوم الشركة حاليا بإجراء محادثات مع مستثمرين اخرين تلك الشركة رأسمال 

  .تأسيسها

 

ى اإلستحواذ على حصص حاكمة ف فيتتمثل  والتي، تأسيسهابالشركة المقرر كما أعتمد المجلس االستراتيجية الخاصة 

. باالضافة الى الشراكة مع الخبرات الطبية المرموقه النمو سريعة الصحية المتخصصة الرعاية قطاعالشركات الواعدة فى 

فى المجال بهدف خلق تكامل بين الخبرات المالية واالستثمارية المتوافرة لدى الشركة مع الخبرات الطبية واالدارية 

 لرعايةليير الدولية المتوافرة لدى الشركات المستثمر فيها، وذلك بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة ومتطابقة مع المعا

 .ةيالصح

 

كما وافقت لجنة االستثمار بالشركة على البدء فى الفحص النافى للجهاله إلحدى الفرص االستثمارية فى مجال الخدمات 

 الجديد.الشركة الصحيه، لتكون بذلك باكورة إستثمارات 

 

 «بي انفستمنتس»عن شركة 

من الشركات الرائدة في مجال اإلستثمار المباشر في السوق  ، وهي واحدة٢٠٠٦عام « بي انفستمنتس»تأسست شركة 

المصري. وتتخصص الشركة في تنمية رؤوس األموال عبر اإلستثمار في مختلف الشركات والقطاعات الواعدة، وذلك 

 تحت إدارة شركة "بي پي إي بارتنرز"

 

 عمل فرص توفير في تساهم شراكات إبرامخالل  من الواعدة المصرية الشركات وتلتزم الشركة بتعظيم إستثمارتها في

 جديدة والمساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية في مصر.

 

مدينة »مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مختلف القطاعات ومنها شركة « بي انفستمنتس»وتضم محفظة إستثمارات 

المالكة « إنفنيتى سوالر»و« لتمويل اإلستثماريابتكار ل»و« جيزة لالنظمة»و« توتال مصر»و« نصر لإلسكان والتعمير

 لثالث محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان و مجموعة شركات جورميه.

www.binvestmentsegypt.com 
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Press Release 

 

B Investments to establish an EGP 1 billion Specialized Healthcare 

Company 

B Investments Holding S.A.E “B Investments” (BINV.CA on the Egyptian Exchange), Egypt’s 

leading private equity company. 

August 16th, 2020 

  

B Investments is pleased to announce that its board of directors approved on August 13th, 2020 

the establishment of an EGP 1 billion specialized healthcare company, with B Investments 

initially committing EGP 200 million to the company.  

The specialized healthcare company seeks to acquire majority stakes in leading local healthcare 

players. Furthermore, the company plans to create synergies between investee companies to 

achieve operational and administrative efficiencies to offer integrated medical services in 

accordance with international standards.  

Through its specialized healthcare company, B Investments aims to penetrate the defensive and 

growing Egyptian healthcare market through partnerships with experienced and capable medical 

teams. 

The investment committee of B Investments approved the commencement of the due diligence 

process for the first potential portfolio investment of the specialized healthcare company. 

 

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, Gourmet Egypt, 

Infinity Solar Assets (3 solar power generating assets in Benban, Egypt), and Beard. 

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 
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 دارة عالقات المستثمرين إ

 عمر اللبان 

 مدير عالقات المستثمرين
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Investor Relations Contact 

Omar El Labban 

Head of Investor Relations 

olabban@bpepartners.com 

 

Cinema Radio Building – 1st Floor 

24 Talaat Harb Street, Downtown 

Cairo 11956, Egypt 

Telephone: +2 (02) 25763019 
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