
 إطلق المجموعة الفندقية آرتك - سي إي بي بأصول تقارب خمسة
مليارات يورو

  أعلن���ت الي���وم الري����ان للس���تثمار الس���ياحي (آرت���ك)،:2013 أبري%%%ل 16الدوح%%%ة - 
 الذراع الستثمارية لقطاع الضيافة العالمية المملوكة من قبل الفيصل القابضة، إحدى
 أكبر وأبرز مجموعات العمال متنوعة النشطة بدولة قطر، عن إبرام مذكرة تف��اهم

 SEBبألماني�����ا م�����ع الص�����ندوق الس�����تثماري العق�����اري س�����ي إي ب�����ي إموإنفس�����ت 
ImmoInvest الت��ابع لش��ركة إدارة الص��ول س��ي إي ب��ي أس��يت م��انجمنت SEB 

Asset Management وأوروب��ا ف��ي إدارة الص��ول ف��ي ، الس��م العري��ق Iألماني��ا 
العقارية، لدماج المحفظة الستثمارية الفندقية الدولية لكلL منهما.

ت مذكرة التفاهم PعQق Rعلى ه��امش أعم��ال2013أبريل  16 بين الطرفين يوم الثلثاء و  
 ، بحض��ور مع��اليمنتدى الستثمار في قطر ال��ذي أقي��م ف��ي العاص��مة اللماني��ة برلي��ن

 حم��د ب��ن جاس��م ب��ن ج��بر آل ث��اني رئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��ر الخارجي��ة، الش��يخ
وسعادة كلوس فوفيرايت عمدة برلين. 

  تنصب� على تطوير العق��ارات والس��تحواذ عليه��ا وتأجيره��ا، آرتكنشاطاتيRذكر أن 
 آرت��كلسيما في قطاع الضيافة والخ��دمات وثيق��ة الص��لة ب��ه، محلي��اI وعالمي��اI، وت��دير 

 فندقاI في عدد من أهم مدن العالم. 25اليوم أكثر من 

 س��ي إي ب��ي أس��يت م��انجمنت، إح��دى أك��بر ش��ركات إدارة الص��ولوبالمث��ل، تمل��ك 
 العدي��د م��ن الص��ول الدولي��ة المرموق��ة ف��ي قط��اع الض��يافة ع��برالعقارية في ألماني��ا، 

 سي إي بي إموإنفست والتي سيتم إدماجها في شراكةالصندوق الستثماري العقاري 
 آرت��ك القطري��ة. وبم��وجب م��ذكرة التف��اهم ال��تي وقعه��ا الطرف��ان، س��تكون م��ع آرت��ك

 آرت��ك - س��ي إيصاحبة حصة الغلبية في الشركة الجديدة ال��تي س��يRطلق عليه��ا اس��م 
بأصول تقارب قيمتها خمسة مليارات يورو.  ARTIC-SEB بي

 آرت��ك - س��ي إي ب��ي بم��وجب م��ذكرةومن المتوقع أن تكتمل عملية الندماج وإطلق 
مة بين الجانبين  PبرRعلى أن يقوم المس��اهمون بع��دئذ2014[خلل/بحلول التفاهم الم ،[ 

 بدراسة أفضل الخيارات الستراتيجية للشراكة الجديدة، ومن المتوقع أن يكون خي��ار
 طرح السهم أحدها. وس��يتفق الطرف��ان خلل الش��هر القليل��ة القادم��ة عل��ى التفاص��يل

الدقيقة لصفقة الندماج وهيكلية الشراكة بينهما وإدارتها واستراتيجيتها.



ترحيب بإبرام مذكرة التفاهم

 سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجل��س إدارة ش��ركةوبهذه المناسبة، قال 
نا أن يثمر  oمنتدى الستثمار في قط��ر ع��ن إنج��ازاتالري�ان للستثمار السياحي: "يسر 

 س��ي إي ب��ي أس��يتاس��تثمارية هائل��ة، ف��ي طليعته��ا م��ذكرة التف��اهم ال��تي وقعناه��ا م��ع 
 م��انجمنت. نح��ن حريص��ون وماض��ون ف��ي إب��رام ش��راكات م��ع الش��ركات العالمي��ة
 العملقة التي تسهم خبرتها وتجربتها في السواق العالمي��ة ف��ي تعزي��ز زخ��م أعمالن��ا.
 وكما تعلمون، استحوذنا في شهر فبراير من هذا العام عل��ى الفن��دقين الفخمي��ن جران��د
 حياة وماريتيم الواقعين في برلين ف��ي ص��فقة م��ع س��ي إي ب��ي أس��يت م��انجمنت. نح��ن
 متف��ائلون بمث��ل ه��ذه الش��راكات الوطي��دة والممت��دة وبم��ا س��تثمر عن��ه ف��ي المس��تقبل

القريب".

 : "هذا إنجاز فارقمن جانبه، قال السيد طارق السيد عضو مجلس الدارة لدى آرتك
 سيسهم حتماI ف��ي تعزي��ز حض��ورنا وأعمالن��ا ف��ي الس��واق الدولي��ة، مثلم��ا سيس��هم ف��ي
Iنا لنتبوأ المكان��ة المس��تحقة بي��ن الش��ركات العالمي��ة العملق��ة. وتماش��يا Qدعم مسيرة نمو 
قة بالسواق القليمية والعالمية rع بين المعرفة المعم sم Pمع استراتيجيتنا القائمة على الج 
 وإبرام شراكات وثيق��ة م��ع نخب��ة م��ن الش��ركات العملق��ة، س��ندرس أفض��ل الخي��ارات

  ف��ي أس��واقآرت��ك - س��ي إي ب��يالس��تراتيجية للش��راكة الجدي��دة، ومنه��ا إدراج أس��هم 
 في الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية".فرص آرتكالمال العالمية بما يعزز 

 ب��دورها، ق��الت الس��يدة بارب��ارا ن��وفلش الرئي��س التنفي��ذي ل��دى س��ي إي ب��ي أس��يت
 مانجمنت: "آرتك شركة مرموقة تملك نخب��ة م��ن الص��ول العقاري��ة ف��ي قط��ر وح��ول
 الع��الم. ل��ذا، يس��عدنا توقي��ع م��ذكرة التف��اهم معه��ا بم��ا يتي��ح لن��ا دخ��ول أس��واق جدي��دة،

ونتطلع بكل ثقة إلى توطيد شراكتنا مع آرتك خلل المرحلة القادمة".

- انتهى -


