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 700التنظيمية للسير في زيادة رأس المال بمبلغ  اتموافقالشركة مستشفى كليوباترا تطلب 

 مليون جنيه

 

  2017أغسطس  28القاهرة في 

 

وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص (، CLHO.CAمجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. )كود البورصة المصرية أمس انعقد مساء 

ة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري لسير في ا موافقة الجهات الرقابية بغرضوافق المجلس على التقدم بطلب  وقد .من حيث عدد األسرَّ

 من قواعد القيد بالبورصة المصرية. 48س المال وفقاً للمادة زيادة رأاجراءات 

 

، عن طريق دعوة قدامى المساهمين لالكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة مصريمليون جنيه  700وتتطلع الشركة إلى زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 

 ب بشكل منفصل عن السهم األصلي. قرشاً للسهم الواحد، مع إعمال تداول حق االكتتا 50االسمية البالغة 

 

تأمين نقدية الالزمة لتنفيذ التوسعات المخططة خالل المرحلة المقبلة، بما في ذلك السيولة الجذب وتوفير حصيلة الزيادة في وتعتزم الشركة استخدام 

مستشفى كليوباترا توسيع نطاق عملها في أنحاء سرير مما يتيح لشركة  150 حواليعلى مستشفى جديدة تضم االستحواذ من تكلفة مليون جنيه  580

الفحص بإجراء دراسات دخلت الشركة في مذكرة تفاهم مع مالك المستشفى المزمع االستحواذ عليها، وتقوم الشركة حالياً في هذا اإلطار الجمهورية. و

جزء من من خالل سداد المجموعة دعم ربحية لأيضا تخصيص جزء من حصيلة الزيادة الشركة . كما تستهدف النافي للجهالة المتعلقة باالستحواذ

  .الفائدة البنكية في الوقت الحاليفي ظل ارتفاع معدل  ةالتمويليالمصروفات  خفيضتوبالتالي مليون جنيه،  120، بقيمة القروض والعوائد المستحقة

 

بالدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية من أجل النظر في المختصة والرقابية وسوف تقوم الشركة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية 

 المذكورة. مالال لموافقة على زيادة رأسا

 —نهاية البيان  —

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

مصن خصدمات  ةفي مصر، وتتخصصص فصي تقصديم باقصة واسصع ةتعد المجموعة )شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستشفيات الخاص

وهصي مستشصفى كليوبصاترا ومستشصفى القصاهرة  ،القصاهرة الكبصر فصي أربعة مستشفيات رئيسصية عبر وخدمات الطوارئ  ةالرعاية الصحية العامة والمتخصص

 التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق. 

 

 معلومات عن السهم

 

  CLHO.CAكود البورصة المصرية: 

 2016تاريخ القيد: يونيو 

 مليون سهم 200عدد األسهم: 

 

 لالستعالم والتواصل

 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هد  يحيى

 مدير عالقات المستثمرين
 +2( 0)2 2241 7471ت: 

hoda.yehia@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 
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 2017 يونيوالمساهمين اعتباًرا من  هيكل

 حرة التداولأسهم  ■شركة كير هيلثكير   ■
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 التوقعات المستقبلية

اسصتخدام مثصل العبصارات  يحتوي هذا البيان على توقعات مسصتقبلية، والتوقصع المسصتقبلي هصو أي توقصع ال يتصصل بوقصائع او احصداة تاريخيصة، ويمكصن التعصرف عليصه عصن طريصق

ر "، "تخطط"، "ممكصن"، الكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "تو

لتعرف على التوقع باعتبصار  مسصتقبلي. هصذا "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخر  مماثلة التي تهدف الى ا

يصة واإلدارة، والنمصو أو ينطبق، علصى وجصه الخصصوص، إلصى التوقعصات التصي تتضصمن معلومصات عصن النتصائا الماليصة المسصتقبلية او الخطصط أو التوقعصات بشصأن األعمصال التجار

 مسائل التي تؤثر على الشركة.   الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من ال

نطصوي علصى مخصاطر معروفصة التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشصركة )"االدارة"( علصى أحصداة مسصتقبلية، والتصي تقصوم علصى افترااصات اإلدارة وت

عصن أي نتصائا فصي المسصتقبل،  جوهريًصاو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا أ لفعليةوغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائا الشركة ا

تالف الحالصة الماليصة الفعليصة او عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذ  التوقعات المستقبلية صراحة أو اصمنا. قصد يتسصبب تحقصق أو عصدم تحقصق هصذا االفتصراض فصي اخص

 اختالفا جوهريا عن هذ  التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او امنية. للشركة او نتائا عملياتها 

عصن األمصر الواقصع. وهصذ  المخصاطر جوهريًصا تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشصكوك التصي قصد تتسصبب فصي اخصتالف التوقصع المسصتقبلي او التقصدير أو التنبصؤ اختالفصا 

 ، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسصة بنجصاو وسصط متغيصراتالخاماتبأسعار  تتضمن التقلبات

علصى السصاحة ع الرعايصة الصصحية قطصااألوااع السياسية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية، سصواء فصي مصصر أو علصى صصعيد االقتصصاد العصالمي، ومسصتجدات وتطصورات 

رة علصى التحصرك الصصدقيق اإلقليميصة والدوليصة، وتصداعيات الحصصرب ومخصاطر اإلرهصاب، وتصأثير التضصصخم، وتغيصر أسصعار الفائصدة، وتقلبصصات أسصعار صصرف العمصالت، وقصصدرة اإلدا

 والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

قصد يختلص   واردة في هذ  الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العصددي، وبالتصالي فإنصه فصي حصاالت معينصةبعض المعلومات ال

  .المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي


