منذ إطالق أرزان فينتشر كابيتال لـ صندوقها الثاني
( )AVC IIقامت الشركة خالل  2020باإلستثمار في
عدد من الشركات الجديدة ذات الحلول و الخدمات
املبتكرة  .فقد أصبح إجمالي اإلستثمارات لدى أرزان
فينتشركابيتال و التي مقرها في جزرالكايمن حتى اآلن
أكثرمن  37شركة .و رغم جائحة كورونا و لكن شهدت
ً
ً
الشركة نشاطا أعلى في اإلستثمارات خصوصا في
ً
الشركات الناشئة والحظت تحسنا في جودة الشركات
الناشئة و إبتكارها للحلول التكنولوجيةمقارنة
بالسنوات السابقة.
وفي هذا السياق أشاد حسن زينل الشريك واملؤسس
لشركة أرزان فينتشر كابيتال باستعدادات
شركة سويفل املتخصصة في توفيرحلول النقل الجماعي و بمؤسسها و رئيسها التنفيذي مصطفى قنديل للطرح
في بورصة ناسداك األمريكية من خالل إبرام اتفاق مع إحدى الشركات املدرجة بالبورصة هناك بغرض اندماج
ً
األعمال  ,علما بأن شركة سويفل هي إحدى استثمارات الصندوق الثاني ألرزان فينتشر كابيتال .و باإلضافة إلى
ُ
ذلك فقد بلغت قيمة هذا اإلستثماربما يقارب  11ضعف املبلغ املستثمر و الذي سيصب ملصلحة املستثمرين في
الصندوق الثاني (.)AVC II
كانت شركة "سويفل" املتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي ،وشركة "كوينز جامبيت غروث كابيتال"
(" )"Queen’s Gambitاملدرجة في بورصة "ناسداك" ،وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص ،أعلنتا في بيان
صحفي سابق ،إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج األعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل "سويفل" إلى شركة
عامة مساهمة.
ّ
وبحسب البيان ،فإن قيمة حقوق ملكية ضمنية ومخفضة بالكامل تبلغ حوالي  1.5ملياردوالرأمريكي ،ومن املتوقع
أن تصبح "سويفل" أول شركة تفوق قيمتها امللياردوالرفي الشرق األوسط يتم إدراجها في بورصة "ناسداك".
و عند االنتهاء من إتمام الصفقة املقترحة ،سوف تطلق تسمية "سويفل هولدينغز كورب" على هذه الشركة
املساهمة العامة ،كما أنه من املتوقع إدراجها في بورصة "ناسداك".
ً
و الجدير بالذكر أنها ستكون الشركة الوحيدة القائمة على حلول النقل الجماعي املدعومة تقنيا يتم إدراجها في
ً
أي سوق لألوراق املالية .وتعمل سويفل حاليا في قطاع النقل الجماعي عبر 10مدن في مصرواململكة العربية
السعودية وكينيا وباكستان واإلمارات العربية املتحدة واألردن.

