
 

 

 

 بيان صحفى

 

 مجلس إدارة بايونيرز القابضة يعتمد مشروع التقسيم التفصيلي للمجموعة

 

  2021 يونيو 16القاهرة فى 

موافقة  عن (في البورصة المصرية  PIOH.CAكود ب المدرجةارات المالية )ثمشركة بايونيرز القابضة لالستلن عت

على اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار  2021-6-16المنعقد يوم االربعاء  مجلس اإلدارة

لتقييم اصول والتزامات الشركة وذلك بغرض تقسيمها الى ثالث شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس 

صافى حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات والذي خلص الي ان  ,المساهمين وبذات نسب المساهمة

 ويتم توزيعها على النحو التالى :  مصري  جنيه 7.039.494.200المالية )ش.م.م( 

 جنية  253.408.700: بمبلغ  (القاسمة) الخدمات المالية شركة 

  جنية  4.752.277.200الشركة العقارية )المنقسمة( : بمبلغ 

 ( بمبلغ الشركة الصناعية : )جنية 2.033.808.300المنقسمة 

 

حيث تم االعتماد على  أسلوب التقسيم األفقي كأساس لعملية  تقسيم الشركة بحيث تظل شركة بايونيرز القابضة 

ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة اإلسمية ألسهمها  –الشركة القاسمة  –لالستثمارات المالية )ش.م.م( 

، ويكون غرضها " االشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر اوراقاً مالية اوفى زيادة رؤوس اموالها "  وتظل هذه 

نتج عن التقسيم ي كوبذل ,الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بالبورصة المصرية

 : االتي

 ركة ش ”Investmentsor Financial fPioneers Holding “  بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية

 .مالية اوفى زيادة رؤوس اموالهاس الشركات التى تصدر اورقا ى تاسيويكون غرضها االشتراك ف,  )القاسمة(



 

  شركة Pioneers Properties” “  ة , ويتم تأسيسها كشرك ) المنقسمة ( بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية

مساهمة مصرية, على ان يكون غرضها االستثمار والمساهمة واالشتراك فى كافة مجاالت االستثمار والتطوير 

 العقارى والمقاوالت.

    

 شركة Gadwa for Industrial Development”   “ ويتم تأسيسها )المنقسمة( جدوى للتنمية الصناعة ,

ن يكون غرضها االستثمار والمساهمة واالشتراك فى كافة المجاالت واالنشطة كشركة مساهمة مصرية, على ا

 الصناعية.

 

 

  بايونيرز القابضةمجموعة رئيس مجلس ادارة  –وقد علق السيد / وليد زكى 

تنفيذاً لخطة الهيكلة القطاعية للمجموعة والتى سبق االعالن عنها, والتى تهدف الى تقسيم االنشطة االقتصادية للمجموعة 

 االنشطة االقتصادية التى تنتمى لمجال ضمفى ثالث شركات, شركة قاسمة واثنتين منقسمتين, تعمل كل شركة على 

ارد المالية واالصول والخبرات االدارية المتوفرة لدى المجموعة تخصصها, وذلك من اجل االستفادة القصوى من المو

 تحقيق الكفاءة االمثل فى ادارة هذه الموارد. مما يسهم في

فقد خلص مجلس ادارة الشركة الى اعتماد الخطة التفصيلية لعملية التقسيم والتى ترتكز على استمرارية شركة بايونيرز 

القابضة لالستثمارات المالية والمدرجة بسوق المال والبورصة المصرية مع تخفيض رأسمالها, لينبثق من خاللها شركتين 

فة الى المقاوالت باالضاو العقارى  نشاط االستثماريرتز" والتى ستضم منقسمتين, احداهما هى شركة "بايونيرز بروب

جميع االنشطة المتعلقة بالتطوير العقارى, واالخرى هى شركة " جدوى للتنمية الصناعة " والتى ستضم تحت مظلتها 

كلة علي اعادة هي الموافقةوتم  االنشطة الصناعية.واالستثمار في جميع  جميع الشركات الصناعية الخاصة بالمجموعة

 الشركات التابعة والشقيقة لكال من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي.

قام مجلس ادارة الشركة بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم وقد 

 دعوةالو موافقة هيئة الرقابة المالية علي نشر نموزج االفصاح فوروذلك لمصرية  الشركتين المنقسمتين فى البورصة ا

 عامة غير العادية للشركة.جمعية اللل

 

 



 

 

 

 عالقات المستثمرين

 محمد عبيد -احمد سعد  

 020222668479 - 020222668434تليفون : 

  مصر الجديدة  –شارع العروبة  169العنوان : 

www.pioneersholding.com 

 

 حول مجموعة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 

مجموعة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية , وتعد إحدى 

اكبر المجموعات الرائدة فى مجال االستثمار و الخدمات المالية فى المنطقة حيث تقوم باالستحواذ واعادة الهيكلة 

صصة و هي قطاع االسكان و المقاوالت و القطاع الصناعي وتأسيس المشروعات الجديدة فى ثالثة قطاعات رئيسية متخ

.و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية , وتعد الشركة واحدة من أكبر الكيانات االستثمارية، ليس فقط في السوق 

 مليارجنيه مصري.    30المصرية، لكن في المنطقة العربية ككل، ويقع تحت مظلة الشركة اصول تتقترب من ال 


