بيان صحفي
أوراسكوم للتنمية مصر تعلن عن توقيع اتفاقية مع البنوك للحصول على قرض متوسط األجل بقيمة  265مليون دوالر أمريكي إلعادة تمويل
القروض الحالية ،بفترة سماح سنتان ونصف وتمديد مدة قروض الشركة ألجل  7سنوات.
القاهرة 23 ،نوفمبر  – 2020تعلن شررة ور ااكرمول للميم ر رر تن تو

تقد رض رموكر األجل إلتادة تمويل القررض القائم باإلضراف لل

تمويل لضافي بإجمالي ربلغ  265رل ون درالا ورريمي بفمرة كداد كب كيوات ر فمرة كماح كيمان رن ف.
رتعمزل ورااكمول للميم ر ر اكمخدال العائدات تل اليحو المالي:
•

را يعادل  215رل ون درالا ورريمي إلتادة تمويل القررض القائم رما ك عفي الشرة رن كداد األ ساط القادر خالل فمرة السماح.

•

شريح لضاف ت ل لل  50رل ون درالا ورريمي (بالجي ه الم ري) ،رماح للسحب تل ردى تار ن لممويل الخط الموكع المسمقبل
رفقاً لرؤي المجموت بما في ذلك الم ررفات الروكمال المخط لها رالممعلق بإضاف غرف جديدة رتجديد غرف ائم بفيادق المجموت
في رخملف الوجهات.

ال ةل رن البيك المجااي الدرلي ربيك ر ر ررر ربيك القاهرة ربيك  HSBCبدرا المرتب ن الرئ س ر ر ن ،رةما انفردت المجموت المال ه رر س بدرا

المس ررمش رراا المالي الح ررري ،رالمدير الرئ س رري رالميس رري الرئ س رري ررس رروق القرض ( )Book-runnerر ال البيك المجااي الدرلي (ر ررر) بدرا
رة ل المسرره ل ،ر ال رممب  MHR & Partnersبدرا المسررمشرراا القانوني لشرررة ور ااكررمول للميم ر ررر ،ررممب حلمي رحمزة رشرررةا بدرا
المسمشاا القانوني للبيوك المقرض .
تلي تمر الحمار ر رري ،الرئ س الميف ذي لش ر رررة ور ااك ر ررمول للميم ر ر ررر“ :ونا ك ر ررع د بالاق رالدتي الذي تلق يا رن البيوك المش ر ررااة رتو

تقد

المس رره ل المش رراا ال ه ،االرر الذي رن شر ر نه تحسر ر ن ش ررررط المس رره ل لمموافي ر المرةز المالي رالمش رري لي للش رررة  .تي رراتاة ت ث ر ف ررس ةوارنا
المسمجد تل الوض الحالي تيد توف ر القرض لمدة كب كيوات رفمرة كماح كيمان رن ف رما ك سمح بموج ه اليفقات الروكمال بالشمل األنسب
تيد اكررمقراا األرضررا  .روضرراف تمر الحمار رري ب ن تمديد فمرة اكررمحقاق القرض كررمالئي رلف الشرررة المالي رخط توكررعاتها رما ك ر مميها رن
اليمو في الفمرة المقبل ".
سارة الجواهرجي

رئيس عالقات المستثمرين
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