لإلستخدام الرسمى

مشروع صندوق لوراكس لشركاء رؤوس األموال ( 2مستندات ملخص االمشروع)صندوق لوراكس لشركاء
رؤوس األموال 2
الموقع:
رقم المشروع:
قطاع األعمال
نوع اإلشعار
الفئة البيئية
الحالة
تاريخ اإلعالن عن PSD

مصر
49877
صناديق األسهم
خاص
FI
تم مراجعة المفاهيم
 7أكتوبر 2019

وصف المشروع
هو استثمار أسهم يصل إلى  50مليون دوالر أميركي في صندوق لوراكس لشركاء رؤوس األموال 2
("الصندوق") .الحجم المستهدف للصندوق  250مليون دوالر أميركي.
أهداف المشروع
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل األجل لرأس المال من خالل االستثمارات فى األسهم وأشباه األسهم فى
المقام األول في المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة.
أثر االنتقال
من المتوقع أن تساهم العملية في جودة االنتقال المرن بزيادة توفر رأس المال الخاص .يدعم المشروع جودة
االنتقال التنافسي بتوفير التمويل طويل األجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات القيمة السوقية
المتوسطة بالمنطقة.
معلومات العميل
صندوق لوراكس لشركاء رؤوس األموال  2شركة شراكة عامة محدودة
يدير الصندوق لوراكس لشركاء رؤوس األموال  2شركة شراكة عامة محدودة.
الموجز المالي للبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية
 50000000.00دوالر أميركي
تعهد بشأن األسهم حتى  50مليون دوالر أميركي
التكلفة االجمالية للمشروع
 250000000.00دوالر أميركي
الحجم المستهدف للصندوق  250مليون دوالر أميركي.
الموجز البيئي واإلجتماعي
التصنيف البيئى ( F1السياسة البيئية واالجتماعية  .)2014يكون على الصندوق أن يمتثل لمتطلبات األداء  2و4
و 9للبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية ،والتكفل وتنفيذ إجراءات البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية إلدارة
الخطر البيئي واإلجتماعي لصناديق األسهم النشطة وتقديم تقارير بيئية واجتماعية سنوية للبنك.
التعاون الفني
ال يوجد
معلومات االتصال الخاصة بالشركة
شركاء لوراكس لرأس المال
Info@loraxcapitalpartners.com
رقم الهاتف20227377118+ :
http://loraxcapitalpartners.com/
 1شارع الجبالية ،الدور السابع،الزمالك ،القاهرة ،مصر 11211
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فرص األعمال
للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات ،تواصل مع العميل.
بالنسبة للمشروعات المملوكة للدولة ،يرجى زيارة موقع الويب الخاص بالمشتريات للبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية :الهاتف+44 7338 6794:
البريد اإللكترونيprocurement@ebrd.com :

االستفسارات العامة
لالستفسار عن مشاريع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيما عدا المشتريات:
الهاتف+44 20 7338 7168 :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :

سياسة المعلومات العامة
توضح "سياسة المعلومات العامة" كيفية إفصاح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المعلومات
والتشاور مع الجهات المعنية ،وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفهم لسياساته واستراتيجياته وعملياته .يرجى زيارة
صفحة "سياسة المعلومات العامة" أدناه لمعرفة كيفية طلب تقرير مجلس اإلدارة عن مشروع قطاع عام.
نص سياسات المعلومات العامة.

آلية شكاوى المشاريع
إن "آلية شكاوى المشاريع" هي آلية المسائلة لدى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.فهي تتيح فرصة
إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من األفراد والمنظمات بشأن المشاريع التي يمولها البنك والتي قد يزعم
أنها تسببت ،أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث ضرر بيئي و/أو اجتماعي.
يرجى زيارة الصفحة الخاصة "آلية شكاوى المشاريع" لالطالع على المعلومات الخاصة بكيفية تقديم شكوى.
كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع ( )pcm@ebrd.comلإلجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن تقديم
شكوى ومعايير تسجيل الشكوى ومدى أهليتها ،وفقًا لقواعد إجراءات آلية شكاوى المشاريع.
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