
 

 
 

 
 
 

 

 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24مالطا، 
 للنشر الفوري

 بيان صحفي

 أسهمها في البورصة بنجاح تدرجبيفاكو انترناشيونال 

والترفيه في غرب  القمار ألعاب، وهي الشركة الرائدة في مجال (الُمشار إليها بـ"الشركة") لأعلنت شركة بيفاكو انترناشيونا
(الُمشار  عتبارييناالتثمرين سممجموعة من ال أماممليون يورو  15طرح مجموعة من األسهم تبلغ قيمتها  اكتمال، أفريقيا

وهي ، بي أف سي. وتدير هذه المجموعة شركة جينيسيس يورو للسهم الواحد 2.23 بسعرِ  إليهم بـ"مشتثمري جينيسيس")
شركة فرعية من مجموعة االستثمار جينيسيس كابيتال بارتنرز المحدودة المسؤولية، التي يقع مركزها في جمهورية جنوب 

أسهم في المائة من  30. وسيملك المستثمرون في جينيسيس مليون يورو 50السوقية الشركة قيمة  تثمين بلغي. و أفريقيا
 الشركة.

وسُيستثمر ارتفاع قيمة رأس المال لتمويل تطوير الشركة في أسواق جديدة. وقد التزم المساهمون المؤسسون، مجموعة 
 غروبو بيفاكو ش.م.م، بتزويد الشركة برؤوس أموال إضافية في خالل السنوات القادمة بهدف تحفيز نمّوها.

 

 يفاكو انترناشيونال: بيريز، المدير التنفيذي لبرنسيس وتعليقًا على نتيجة العملية، أعلن ف

. سيسمح لنا ارتفاع رأس المال هذا بأن نسّرع نمّونا شركة بيفاكو انترناشيونالل إطالق أسهم جديدةن جدًا بنجاح و "إننا فخور 
لى قناعٍة تاّمة منذ أن . كنُت عمستقبلفي الوهو عجلة النمّو العالمي وبأن نلعب دورًا أساسيًا في نمّو االقتصاد االفريقي، 

التقيت بالمستثمرين االعتباريين في جينيسيس كابيتال بارتنرز الذين يمثلهم غريغ كينروس ودافيد شيمكينز، أّن هذه هي 
الشراكة المثلى لنا. فـغريغ كينروس ودافيد شيمكينز يتمتعان بخبرة واسعة في الشركات النامية مثل بيفاكو انترناشيونال، 

كة عالقات واسعة في افريقيا وفي عالم األلعاب الترفيهية على حّد سواء. وٕاننا نتحّرق شوقًا للعمل معهما. ويملكان شب
 "لجعلها تسطع وتنجح. العالم، من الذين يعملون يوميًا في أفريقيا وبلدان أخرى موظفي الشركة شكرأوّد أن أأخيرًا، و 

 

 مار قائًال:كما وأعلن غريغ كينروس تعليقًا على عملية االستث

"إننا مسرورون للغاية بمرافقة فرانسيس بيريز وأوليفيي كورو، مؤسَسْي بيفاكو انترناشيونال، في استراتجية النمو الخاصة 
بهما والتي ترتكز على النمو العضوي في بلدان جديدة وعلى عمليات االستحواذ االستراتيجية. إّن فرانسيس بيريز وأوليفيي 

، فهما يتمّتعان بخبرة واسعة في مجال األلعاب الترفيهية. إننا ندعمهما بثقة تاّمة في مطلع مرحلة نماهرا نكورو مقاوال
 جديدة من نمّو شركة بيفاكو انترناشيونال."



 

الُمدرجة في مالطا ُمتداَولة على جميع منصات العالم (يورونكست، بورصة نيويورك، البورصة اإلقليمية لغرب  إّن األسهم
 أفريقيا،...)، أو عبر قناة كليرستريم بانكينغ فرانكفورت، وهي بالتالي متوفرة لجميع المستثمرين.

 

 حول بيفاكو انترناشيونال ش.ع.م.م.

والترفيه في أفريقيا، وذلك تحت  القمار مراكز لعبفي  واستثمارهاالت الترفيهية اآلبيفاكو انترناشيونال بتركيب شركة تهتّم 
تتوّزع على ستة بلدان (بنين وبوركينا  ،. تعمل الشركة في تسعين مدينة تقريباً Lydia Ludicعالمتها التجارية "ليديا لوديك" 

 2700حانة شريكة. تستخدم بيفاكو انترناشيونال  350صالة لعب و 280فاسو وساحل العاج والنيجر ورواندا وتوغو)، و
مجهود بذل الركة على . وترتكز استراتيجية الش2014مليون يورو في العام  43بلغ  وقد حّققت رقم أعمالٍ  ،موظف

 ،عمليات الدمج واالستحواذوالحصول على رخص جديدة والقيام بإنشاء فروع في بلدان جديدة،  عبر للتوّصل إلى نمّو سريع
إلى عشرة آالف  2015ت (من خمسة آالف في العام خمس سنوا غضون بهدف مضاعفة مجموع آالت الترفيه فيوذلك 

 PFCبيفاكو انترناشيونال في بورصة مالطا تحت رمز ). ُأدِرَجت شركة 2020في العام 
www.pefacointernational.com. 

 

 ش.م.م مجموعة غروبو بيفاكو حول

بنين بلدًا ( 13هي شركة قابضة اسبانية تعمل في ميدان ألعاب القمار والترفيه والفندقية في  مجموعة غروبو بيفاكوإّن 
وباراغواي واسبانيا  ورواندا وتوغووجمهورية الكونغو الديمقراطية  وساحل العاج والنيجر والبوروندي والكونغو وبوركينا فاسو
 pefaco.comwww.والبرتغال). 

 

 حول جينيسيس كابيتال بارتنرز

في الواليات  نشاطاتهاهي شركة قابضة مستثمرة في جنوب أفريقيا يديرها مالكوها. وتتوزع  جينيسيس كابيتال بارتنرزإّن 
التالية: العقارات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وأفريقيا الجنوبية. وتتسم محفظتها بالتنوع وتشمل بشكٍل خاص المجاالت 

 /http://www.genesiscapital.co.za والصناعة والتعليم واإلعالن والخدمات المالية.

 الحدث المقبل
 2015نشر الحسابات المدقَّقة  – 30/4/2016

 

 التداول في البورصة ءوبد طرح األسهمبرنامج 
في سوق بورصة مالطا المنّظم في أسهم بيفاكو انترناشيونال  تداول بدأيسو . أمام مستثمري جينيسيس األسهمطرح اكتمل 
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 الوسطاء المالّيون
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 Africa) وشركة أفريقا كابيتال اينفستمنتس (Global Leisure Partnersعمل كّل من شركة غلوبيل ليجور بارتنرز (
Capital Investments للشركة. اً ) بصفته مستشار 

ومثل الشركة كلٌّ من أم سي وغانادو  .راعية للشركة) بصفتها Calamatta Cuschieriشركة كاالماتا كوشييري ( تعملو 
 فيما مّثل ويركسمانز مستثمري جينيسيس.

 
 متوفرة للعاّمةالمعلومات ال

والمعلومات المنظمة متوفرة على موقع االنترنت الخاص بالشركة إّن المعلومات الدائمة والمعلومات الدورية 
)www.pefacointernational.com() وموقع بورصة مالطا ،.com.mtmaltawww.borza ( سلطة الرقابة موقع و

 :، ومجانًا بمجّرد توجيه طلٍب إلى الشركة على العنوان التالي).com.mtmfsawww.مالطا ( المالية في
 Tower Business Center Suite 3 – Tower Street – Swatar BKR 4013 – Malta 
 

 تحذير
بعض األقوال والتوقعات واآلراء المعلنة في هذا البيان الصحفي هي احتماالت تعكس توقعات وتصورات الشركة الحالية  إنّ 

لألحداث المستقبلية الخاصة بها. وتتضمن التوقعات بموجب طبيعتها عددًا من المجازفات والفرضيات التي يمكن أن تكون 
كورة في هذه التوقعات. يمكن لهذه المجازفات والفرضيات أن تؤثر بشكل سلبي نتائجها الفعلية مختلفة تمامًا عن تلك المذ

على نتائج المخططات واألحداث المذكورة أعاله وعلى تأثيرها المالّي. كما يمكن لمجموعة من العوامل التي تتضّمن بشكل 
ح والنتائج الفعلية عن التوقعات الُمعلن غير حصري التغيرات في الطلب، والمنافسة والتكنولوجيا، أن تُبعد األحداث واألربا

االقتصاد  والتي قد تؤذيتلفت بيفاكو انترناشيونال االنتباه إلى المخاطر التي تحيط بنشاطات الشركة . و في البدايةعنها 
وحالتها المالية ونتائجها  المجموعةًا على أصول سلبمنها  عددتحّقق أحد هذه المخاطر أو  يؤثريمكن أن فالشامل. 

 وتوقعاتها وعلى سعر أسهم بيفاكو انترناشيونال في السوق.
تنفي الشركة نّيتها أو التزامها بتحديث التوقعات المذكورة في هذا البيان أو بمراجعتها، سواء إثر ورود معلومات جديدة أو 

ي مدير أو موظف أحداث مستقبلية أو ألي سبب آخر. ال يمكن ألّي شركة وألي مستشار أو ممثل وألي شركة تابعة وأل
لدى هؤالء األشخاص المعنويين أن يؤكد أّن الفرضيات الكامنة في هذه التوقعات خالية من األخطاء أو أن يتحمل أي 

مسؤولية تتعلق بدقة التصريحات في هذا البيان الصحفي في المستقبل أو بتحّقق توقعاته. وال يجب أن توضع أّي ثقة في 
  في التاريخ الذي أصدرت فيه.هذه التوقعات فهي ال تصلح إالّ 

يتعّلق هذا البيان بطرح مجموعة من األسهم للشركة أمام عدد محدود من مستثمرين معّينين. لم ولن تطرح الشركة أي سهم 
أمام العاّمة أو أمام أحد حاملي أسهمها، ولم ُينشر أّي إعالن أو أّي وثيقة عرض في إطار هذا الطرح الخاص. وقد أوردت 

المعلومات المذكورة في هذا البيان لإلعالم فقط وال يجب أن ُتعتبر بمثابة نصائح أو توصيات استثمار وال نصائح أو 
توصيات مالية أو قانونية. فالمشورة االستثمارية تقّدم دائمًا بحسب حالة المستثمر الخاصة التي ال يأخذها بعين االعتبار 

ت النظر الواردة في هذا البيان. ومن أجل القيام بأّي استثمار، يترّتب على كّل األشخاص الذين يدلون باآلراء أو وجها
شخص أن يطلب نصيحة أشخاص متخصصين أو أن يقوم ببحٍث مستقّل حول مجموعة المعلومات المتوفرة والمتعلقة بهذا 

 البيان الصحفي أو ببيانات الشركة األخرى.
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 لالتصال
 

 بيفاكو انترناشيونال
 مع الصحافة العالقات

 فيكتور أزريا
 مدير االتصاالت

 686536522 34+هاتف: 
 vazria@pefaco.comالبريد االلكتروني: 

 
 

 العالقات مع المستثمرين
 زارال يجيريمي ا

 العالقات مع المستثمر
 97 64 10 20 356+هاتف: 

 jelazar@pefaco.comالبريد االلكتروني: 
 

 

 جينيسيس كابيتال بارتنرز

 غريغ كينروس
gkinross@gencapital.co.za 

 
 دافيد شيمكينز

       dshimkins@gencapital.co.za 
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