Press Release

B Investments announces the Exit of 20% of its stake in Total Egypt for
Total Proceeds of EGP 146 million
B Investments Holding S.A.E “B Investments” (BINV.CA on the Egyptian Exchange)
Cairo, 27 December 2020

B Investments Holding is pleased to announce that it has entered into an agreement to sell 20%
of its stake in Total Egypt to Total Outre-Mer for a total consideration of approximately EGP 146
million, in accordance with the exit terms pre-agreed with Total at the time of B Investments
Holding investment in Total Egypt.
Following the completion of this transaction, B Investments’ stake in Total Egypt will drop from
7.97% to reach 6.38%.
“This transaction marks an important milestone for B Investments” stated Mr. Hazem Barakat,
Co- Founder & Chairman of B Investments. “We are very pleased to have been a part of Total
Egypt’s growth story and we look forward to continuing our fruitful partnership with Total”.
In 2013, B Investments acquired 7.97% of Total Egypt through a capital increase which supported
the company to increase its retail gas stations from 70 stations in 2013 to 240 stations in 2020.

--End--
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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 in partnership with Infinity Solar),
and BĒARD.
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

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
Tel: +20 2 24610304
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بيان صحفي
بي إنفستمنتس القابضة تتخارج من  ٪20من حصتها في شركة توتال إيجيبت مقابل قيمة إجمالية
قدرها  146مليون جنيه مصري
شركة بي إنفستمنتس القابضة (كود البورصة المصرية ، )BINV.CAإحدي الشركات الرائدة في مجال األستثمار
المباشر في مصر
 27ديسمبر 2020
اعلنت اليوم شركة بي إنفستمنتس القاب ضة انها قد قامت ببيع  ٪20من ح صتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة
توتال فرنسااا بقيمة إجمالية قدرها حوالي  146مليون جنيه مصااري وفقا لشاارو التخارج المتفق عليها مساابقا مع
شركة توتال في وقت اإلستثمار ،وبعد إتمام الصفقة سوف تنخفض حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة في شركة
توتال إيجيبت من ٪7.97إلى .٪6.38
وقال السااايد حازم بركات ،الشاااريل الم ساااس ورئيس مجلس إدارة شاااركة بي إنفساااتمنتس القابضاااة  " ،تمثل هذه
الصاافقة وةوة اسااتراتيجية مهمة لشااركة بي إنفسااتمنتس القابضااة ونحن سااعدا بمساااهمتنا في قصااة النمو لشااركة
توتال إيجيبت في مصر ونتةلع إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع شركة توتال".
في عام  2013استحوذت شركة بي إنفستمنتس القابضة على  ٪7.97من أسهم شركة توتال إيجيبت من والل زيادة
رأس المال التي دعمت الشركة في زيادة محةات الوقود من  70محةة في  2013إلى  240محةة في .2020

--نهاية البيان--
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عن شركة بي إنفستمنتس
تأسااساات شااركة «بي انفسااتمنتس» عام  ،2006وهي واحدة من الشااركات الرائدة في مجال اتسااتثمار المباشاار في السااوا المصااري.
وتتخصص الشركة في تنمية رؤوس األموال عبر اتستثمار في مختلف الشركات والقةاعات الواعدة ،وذلل تحت إدارة شركة "بي پي
إي بارتنرز".
وتلتزم الشاااركة بتع يم اساااتثمارتها في الشاااركات المصااارية الواعدة من والل إبرام شاااراكات تسااااهم في توفير فرص عمل جديدة
والمساهمة في دفع عجلة التنمية اتقتصادية في مصر.
وتضااام محف ة اساااتثمارات «بي انفساااتمنتس» مجموعة من أبرز الشاااركات الرائدة في مختلف القةاعات ومنها شاااركة «مدينة نصااار
لإلسااا ان والتعمير» و«توتال إيجيبت» و«جيزة لالن مة» و«ابت ار للتمويل اتساااتثماري» و«إنفنيتى ساااوتر» المال ة لثال ث محةات
اقة شمسية في منةقة بنبان بمحاف ة أسوان و «مجموعة شركات جورميه».
www.binvestmentsegypt.com

إدارة عالقات المستثمرين
عمر اللبان
مدير عالقات المستثمرين
البريد اتل ترونيolabban@bpepartners.com :

شركة بي إنفستمنتس
مبنى سينما راديو – الدور األول
 24شرع اعة حرب ،وسط البلد
القاهرة  11956ج.م.ع.
تليفون+ ٢٠ ٢٤٦١٠٣٠٤ :
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