بيان صحفي
اعلنت اليوم شررة إبتكار للتمويل االسررتامار اإلسررتحواذ علي نسر  % ..33من شررة
تطوية نظم ال ةمج والدفع االلكتةوني ش.م.م ("مصرررار ") ،فى صرررفت تتدر بـررررررررر0.1
مليون جنيه
 52يونيو 5102

ام .ام ج وب للصرررناع
إبتكار للتمويل االسرررترمار ش .م.م والتى يضررر هيكل ملكيتها شررر
اعلنت اليوم شررر
والتجارة العالمي ش.م.م  “MTIE.CA” -و بي انفسررتمنت القابض ر ش.م.م  “BINV.CA” -أنها قد قامت بتوقيع
تطوي نظ ال مج والدفع االلكت وني ش.م.م ("مصرررار ") شررر
عقد االسرررتذوا على نسررر  % ..33من شررر
رائدة في مجال الدفع االلكت وني وقد بلغت الصفق حوالي  0.1مليون جني .
ابتكار خالل العام الماضرري بعد إسررترمارها في ش ر
ويعت هذا اإلسررتذوا هو االسررترمار ال ابع التي قامت به ش ر
فيتاس مصر للتمويل المتناهي الصرغ ومجموع ش ات
تي .بي .أ مصر لذلول وخدمات السردا ” “Beeوشر
تمويل.
إبتكار للتمويل االسررترمار "إن االسررتذوا على شر
وقال السرريد /عالء سر ع ٬رئي مجل اإل ارة شر
إبتكار أحد أه الش ات المسترم ة في مجال الدفع االلكت وني في مص “
يضع ش
عن شة

مصررار

بي انفستمنتس

بي انفسرتمنت عام  ٬6112وهي واحدة من الشر ات ال ائدة في مجال إ ارة االسرترمار الم اشر في السرو المص
تأسرسرت شر
في تنمي رؤوس األموال ع االسترمار في مختلف الش ات والقطاعات الواعدة.
وتتخصص الش

.

مجموع من أب ز الشررر ات ال ائدة في مختلف القطاعات ومنها شررر «مدين نصررر لاسررركان
وتضررر مذفظ اسرررترمارات الشررر
والتعمي » و«توتال مص ر » و«جيزة لألنظم » و«ابتكار للتمويل االسررترمار » و« انفينيتى للطاق الشررمسرري » المالك لرالث مذطات
طاق شمسي في منطق بن ان بمذافظ أسوان.
بتعظي القيم من الش ات المص ي ع عقد الش ا ات المرم ة التي تساه في توفي ف ص عمل جديدة والمساهم في
وتلتزم الش
فع عجل التنمي االقتصا ي في مص .
www.binvestmentsegypt.com

عن شة

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

مصررار عام  6112بغ ض خدم العمالء الغي مسررتفيدين من الخدمات المصر في  ٬و لك من خالل تطوي نظ الدفع
تأسرسررت شر
مصررار حاليا  21٬111نقط بيع ( )PoSفي جميع أنذاء مصرر مما يسرره فى تطوي بيئ االعمال
االلكت ونى .تمتلك وتدي شرر
و ع العالقات بين مقدمي الخدمات والتجار وعمالئه .
www.e-masary.com

إدارة عالقات المستامةين
عمة الل ان
مدي عالقات المسترم ين
olabban@bpepartners.com
+6 (16) 62201.12
www.binvestmentsegypt.com

