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"Valoris Securities "فالوريس سيكيوريتز  اىل  اسمها  تغري   "Eurobourse "أوروبورص  رشكة 

التقارب عملية  بذلك  لتتمم  جديدة،  اعتامد  رخصة  عىل  البورصة  رشكة  حصلت 

"Capital Gestion Group جيستيون  "كابيتال  مجموعة  مع   

 أفضت عملية التحكم الكامل ملجموعة "كابيتال جيستيون" )CAPITAL GESTION GROUP(  يف رشكة "أورو بورص" 
 )EUROBOURSE( إىل إصدار رخصة اعتامد جديدة من طرف وزير االقتصاد واملالية، بعد استشارة مجلس القيم املنقولة اللذي ابدى 

رأيا إجابيا بهذا يف املوضوع.
وانهت "أورو بورص"، التي تزاول نشاطها يف السوق منذ سنة 1998، بهذا القرار عملية التقارب بينها وبني مجموعة "كابيتال جيستيون".

وتقرر عىل إثر ذلك تغيري تسمية رشكة "أوروبورص" لتصبح "فالوريس سيكيوريتيز" VALORIS SECURITIES، بهدف مالءمة عالمتها 
التجارية مع باقي فروع  املجموعة.

 
وال يؤثر هذا التغيري يف اإلسم يف األنشطة التجارية للرشكة كام أن عنوان الرشكة و أرقام هواتفها تبقى تابثة.

وتبنت رشكة "فالوريس سيكيوريتيز" تنظيام تجاريا جديدا، و قامت بتقوية إمكانياتها البرشية واملالية، وكذا نظامها القائم عىل تدبري املخاطر 
بهدف تقديم خدمات تستجيب ألفضل املعايري املعمول بها.

لإلشارة فإن رشكة "فالوريس سيكيوريتيز" ستظل تحت رئاسة السيد عمر أمني، بصفته الرئيس املدير العام، وستستفيد كذلك من خربة و 
تجربة مجموعة "كابيتال جيستيون" ملواصلة منوها كفاعل نشيط يف السوق املالية الوطنية.

ملحة عن أورو بورص:
تعترب رشكة أورو بورص، التي أنشأت  سنة 1998 ، فاعال تاريخيا يف السوق املالية املغربية.

وتزاول الرشكة أنشطة الوساطة يف البورصة، ومسك و حفظ االسهم و السندات املالية و كذلك خدمات االستشارة املالية، و تعد فاعال  أساسيا  يف خدمات املستثمرين االفراد واملؤسساتيني، كام أنها 

شاركت يف جل عمليات اإلدراج يف البورصة والخوصصة التي تم إنجازها منذ 1998.

وتغطي الرشكة ذاتها جميع فئات الزبناء، وتقدم خدمات ترتبط بالوساطة يف البورصة وحفظ السندات، وتقديم االستشارة والتوظيف يف عمليات اإلدارج واالكتتاب يف البورصة.

وتجدر اإلشارة إىل أن أورو بورص تشغل اليوم عرشين إطارا من ذوي خربة عالية.

ملحة عن مجموعة كابيتال جيستيون:
تعترب "كابيتال جيستيون" مجموعة مالية تتمتع بخربة كبرية يف مختلف املجاالت، كام أنها تعد فاعال رئيسا للقطاع املايل باملغرب.

وخطت املجموعة أوىل خطواتها عىل درب التميز باشتغالها يف مجاالت التدبري الجامعي ملحفظات االسهم والسندات  والتدبري بالوكالة.

إىل ذلك، قامت املجموعة سنة 2013 بإضافة مهن جديدة إىل األنشطة التي تزاولها، بفضل التجربة التي راكمتها والثقة التي يضعها فيها زبناؤها.

وتتعلق هذه األنشطة الجديدة باالستشارة، والهندسة املالية، واالستثامر يف العقارات، والوساطة يف البورصة.

كام أن مختلف فروع املجموعة ما فتئت تتقاسم قيم الرشكة املتمثلة يف ثقافة الفعالية واالبتكار واالستجابة الدقيقة ملختلف متطلبات الزبناء.

وتنتظم هذه الفروع يف ثالثة فئات مهنية، وهي تدبري األصول )تدبري جامعي وتدبري بالوكالة واستثامر يف العقارات(، واالستشارة والهندسة املالية )العمليات االسرتاتيجية من ضمنها االندماج 

واالمتالك، والعمليات الخاصة بامليزانية واألسواق الرئيسة لألسهم والنسب، وتنظيم الديون، وكذا متويل املشاريع( باإلضافة إىل الوساطة يف البورصة.


