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 العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م

 

 

 

 

بيان بخصوص الحصول علي الحقوق الحصرية للعالمة التجارية 

"TED BAKER" 
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تمام إ عن (Baird Group)لمجموعة االنجليزية بيرد االتابعة تعلن عن قيام شركتها العرفة القابضة 

لي المالبس الرجا بيعوتصنيع، توزيع، تصميم، لصفقة بموجبها حصلت علي الحقوق الحصرية 

 األسواق كثير مناوروبا وبو بالمملكة المتحدة TED BAKER العالمية التجاريةعالمة للالرسمية 

  .وذلك لمدة ثالث سنوات األخرى العالمية

 

رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس الشركة الة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م فشركة العرتعلن 

 إتمامب %98,2بنسبة والمملوكة للعرفة القابضة بيرد التابعة المجموعة االنجليزية قيام شركتها  عن الجاهزة

 عالمةلل الرسميةالمالبس الرجالي  بيعوتصنيع، توزيع، تصميم ،ل الحصرية الحقوق علي حصلت بموجبها صفقة

وذلك لمدة ثالث  األخرى العالمية األسواقكثير من وب واوروبا المتحدة بالمملكة TED BAKER العالمية التجارية

  .الرسميةلتصميم المالبس  العالميةالعالمات التجارية احد اشهر  TED BAKERالتجارية العالمة تعد و .سنوات

 

بيرد في اتمام عملية إعادة الهيكلة الشاملة وذلك في  ةاالنجليزي ةنجاح المجموعل هبلور ةالصفق هذههذا وتعد 

 .اشهر عدةظل التحديات الكبيرة التي تواجه السوق االنجليزي منذ 

 

ال قائ الصفقة الجديدة عن إتمامالرئيس التنفيذي للمجموعة االنجليزية بيرد  –ومن جانبه علق مارك كوتر 

في جميع انحاء  TED BAKERيسعدنا ان تتاح لنا الفرصة للمساعدة في بناء وتطوير اعمال المالبس الرسمية "

منتجات عالية الجودة ومبتكرة من خالل تصميم، وتصنيع  االخريالعالمية المملكة المتحدة واوروبا واالسواق 

لسنوات عديدة ونعرف قوة العالمة التجارية  TED BAKER ب علي اعلي مستوي جودة، لقد اعجبناوعصرية 

 الخاصة بهم."

 

لك تنحن سعداء باتمام " :ضو المنتدب لشركة العرفة القابضةدارة والعاإلالدكتور عالء عرفة رئيس مجلس  وقال

ي فهامة تتماشي مع رؤية الشركة  للمجموعة وتمثل اضافة استراتيجية بمثابة انجاز هام النها تعد الصفقة

مجموعة الالتي تديرها التجارية العالمات المرموقة وزيادة قاعدة مع ابرز بيوت االزياء استراتيجية تكوين شراكات 

من خالل قاعدة المصانع  عزز الثقة في استثمارات المجموعة وفتح المجال لزيادة الصادراتتكما  ،بشكل حصري

 ".رفة القابضة في مصرلكها شركة العالتي تمت

 

 منتضي تتعملية إعادة هيكلة المجموعة االنجليزية بيرد وال فيلجهود المبذولة كبير ل نجاح ه الشراكةهذتعد 

تقدم الشركة بطلب اختياري للتوصل التفاق مع كل الشركاء العمل واصحاب المصالح المشتركة الرئيسيين 

اجراء اختياري تقوم به الشركة والذي  CVA. ويعد Corporate Voluntary Agreement (CVA)والذي يسمي 

فرصة االتفاق مع كل اصحاب المصالح المشتركة للوصول للوضع االفضل للعمل في المستقبل متضمنة لها يتيح 

 تسوية المستحقات السابقة وطرق العمل المستقبلية.

 



  

3 

 

التجارية البارزة في المملكة المتحدة  تعمل المجموعة االنجليزية بيرد من خالل مجموعة من العالماتو هذا

بمتاجر من خالل التواجد  .Ben Shermanو Suit Directو Racing Green ,Alexandre  Jeff Banks,مثل

Debenhams   متجر مستقل هذا باالضافة الي زيادة االستثمار  06في المملكة المتحدة باالضافة الي اكثر من

من الحصة  %51وتسيطر المجموعة االنجليزية بيرد علي حوالي . االلكترونيفي الفترة االخيرة في التسوق 

 لمالبس الرسمية بالمملكة المتحدة.السوقية من سوق ا

 

  ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

 .مجال صناعة وتجارة المالبس الجاهزة فيدولية رائدة استثمارات  شركة ش.م.م. هي لالستثمارات واالستشارات العرفة

من سوق المالبس الرسمية في المملكة تقريبا  %51المصرية و تسيطر علي  ومقيدة بالبورصةمقرها مصر  الشركة

 .المتحدةمتجر في المملكة  031والتي تعمل من خالل   (Baird Group) بيردالمتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

اجر أكبر متالعالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  المحلي بالسوق واالستشارات لالستثماراتتمتلك شركة العرفة 

 طاعالق مع رأسي بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكامل التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ومالبس االطفال.

 قياوافري األوسط مصر، الشرق منطقة في األضخم تعد والتي الشركة تمتلكها التي المصانع من قاعدة خالل من الصناعي

 العالمية. المجموعات كبرى مع االستراتيجية الشراكات بعض الي باإلضافة

 :االستفساراتلمزيد من 

 برجاء االتصال بعالقات المستثمرين:

 القابضة( واالستشارات( العرفة لالستثماراتالعرفة 

 بجوار سور المنطقة الشمال 51مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

 0(60) 00035683/ 81/ 89تليفون: 

Email: ir@arafaholding.com 

www.arafaholding.comWebsite:  


