


 

  

 

 

 

 العرفه لالستثمارات و االستشارات ش م م 

 

 الخاصة بالسيد ملكية االسهم نقلبيان بخصوص 

 /االنسة لصالح نجلتيه الدكتور/ عالء احمد عبدالمقصود عرفه 

 عالء احمد عرفه ملك /االنسةعالء احمد عرفه و  شمس
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نقل اتمام عرفه ب احمد عبد المقصود مجموعة العرفة القابضة تعلن عن قيام الدكتور/ عالء

 ملك /االنسةو عالء احمد عرفه شمس /االنسة لصالح نجلتيهسهم  87,573,165عدد  ملكية

 .عالء احمد عرفه

كتور/ عالء احمد عبدالمقصود عن قيام الد ش.م.م االستشاراتتعلن شركة العرفه لالستثمارات و 

 87,573,165 نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشركة باتمام نقل ملكية عدد عرفه

فى اطار ، ملك عالء احمد عرفه /نسةشمس عالء احمد عرفه و اال /نسةااللصالح نجلتيه سهم 

هذا مع احتفاظ المجموعة  .فى الشركةواطرافه المرتبطه مساهمته عملية اعادة هيكلة 

 ة ملكيتها كما هي دون تغيير. عالء احمد عبدالمقصود عرفه بنسب المرتبطة للدكتور/

لم يتغير وان الدكتور عالء احمد عبد المقصود  ةد علي ان الهيكل االداري للمجموعهذا ونود التأكي

 ةجلس ادارة والعضو المنتدب لمجموعكنائب رئيس م عرفه ال يزال يقوم بمهامه ويشغل منصبه

 . ةالعرفه القابض

 
 
 
 

 عن العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م.

  دولية رائدة في مجال صناعة وتجارة المالبس استثمارات  شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م. هي

تقريباً من سوق المالبس الرسمية  %15مقرها مصر ومقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة .الجاهزة
والتي تعمل من خالل عدد كبير من   (Baird Group) بيردفي المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 المتاجر باالضافة الي منافذ بيع اونالين بالمملكة المتحدة.

  الستثمارات واالستشارات بالسوق المحلي العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر تمتلك شركة العرفة ل

تتكامل استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي . متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ومالبس االطفال
األضخم في منطقة مصر، الشرق  مع القطاع الصناعي من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكها الشركة والتي تعد

 األوسط وافريقيا باإلضافة الي بعض الشراكات االستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية.
 لمزيد من االستفسارات:

 برجاء االتصال بعالقات المستثمرين:
 العرفة لالستثمارات واالستشارات )العرفة القابضة(

 بجوار سور المنطقة الشمالي 15مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 
 +(02) 22731093 /95 /98تليفون: 

investorrelations@arafaholding.comEmail:   
www.arafaholding.comWebsite:  
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