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  ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 
 بيان صحفي

 

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، 

 أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

. األوراق المالية المشاااار اليها في هذا أو في أي دولة أخرى لشاااراء أوراق مالية في الواليات المتحدة االمريكية أو جزء من دعوة أوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية، أو دعوةبيع ال يمثل هذا البيان عرضاااا ل

للمشترين المؤهلين من وتعديالته )"قانون األوراق المالية"(، وال يجوز عرضها أو بيعها داخل الواليات المتحدة االمريكية، إال  1933البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقا لقانون األوراق المالية األمريكي لعام 

 من قانون األوراق المالية األمريكي. 144Aإليهم في نص المادة المؤسسات، والمشار 

ومات معل اذا كان ذل  قامم على أسا  النشرة طرح. ينبغي على المستثمرين عدم الشراء أو االكتتاب في أي من االوراق المالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان، االوليس اعالن في حد ذاته ان هذا البيان هو 

لبيان. وساو  المشااار اليه في هذا ايما يخص الحرح المشااترا المقترح وبعد الحصااول على موافقة الجهات الرقابية ف مسااتشاافى كليوباترا م.م.م. شااركةالواردة في نشاارة الحرح فقف في شااكلها النهامي الذي سااتنشاار  

 تتاح نسخ من نشرة الحرح، بعد نشرها، بمقر الشركة.

 

ة البورصااااشااااريحة الحرح الخاص بلنهامي تعلن السااااعر الم.م.م.  كليوباترا مسااااتشاااافى شااااركة

مرة في الحرح الخاص للمؤسااااسااااات االسااااتثمارية  6.73؛ وتغحية االكتتاب بمعدل المصاااارية

 وذوي المالءة المالية

 

 2016 يوما 26القاهرة في 

 34عن تخصاايص طلبات االكتتاب وتحديد السااعر النهامي لشااريحة الحرح الخاص للمؤسااسااات المالية لعدد  أعلنت اليوم شااركة مسااتشاافى كليوباترا م.م.م.

  جنيه للسهم )السعر النهامي للحرح(. 9، وذل  بسعر من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليينمليون سهم 

 2.059مرة، حيث بلغت طلبات االكتتاب  6.73وقد تم تغحية االكتتاب في شااااريحة الحرح الخاص للمؤسااااسااااات االسااااتثمارية وذوي المالءة المالية بمعدل 

 مليون 162.2 حوالي) مليار جنيه 1.44إلى  مسااتشاافى كليوباترا لشااركة السااوقي المال مليون دوالر(. ويصاال بذل  رأ  231.9)حوالي  تقريبًا جنيه ارملي

المصاارية، وذل  قبل إصاادار أسااهم زيادة رأ  المال التالية اتمام الحرح وبدء التداول على أسااهم  بالبورصااة لعملية الحرح النهامي السااعر بمقتضااى( دوالر

 .الشركة

المالءة المالية واألفراد والجهات ذوي إحداهما طرح خاص للمؤسااسااات المالية واألفراد ذوي مليون سااهم عادي من خالل شااريحتين  40ومن المقرر طرح 

"الحرح المشااترا". وسااو  تقوم الشااركة مليون سااهم  6لعدد  األخرى طرح عام للجمهورومليون سااهم،  34وذل  لعدد  ،الخبرة في مجال األوراق المالية

ى أن يقتصر حق االكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة عل بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الحرح المشترا وبدء التداول في البورصة المصرية، على

من إجمالي أسهم الشركة، وذل  في حالة عدم تنفيذ مدير حساب االستقرار  %25نسبة األسهم حرة التداول إلى  المساهم البامع من خالل الحرح. وتصل بذل 

 .ساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهمألي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذل  عدم رجوع أية أسهم للم

يتم بيع األسهم من جانب المساهم الرميسي بنفس السعر لشريحتي الحرح العام والخاص. ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل سو  و

ساااتقوم بإصااادار أساااهم زيادة رأسااامال تالية لتنفيذ الحرح المشاااترا وبدء التداول الحصااايلة النقدية الناتجة عن عملية الحرح المشاااترا، علًما برن الشاااركة 

مليون سااهم. وسااو  يقتصاار حق االكتتاب في أسااهم الزيادة المذكورة على المساااهم البامع من خالل الحرح،  40بالبورصااة المصاارية، وذل  بحد أقصااى 

 وسيكون االكتتاب في تل  الزيادة بالسعر النهامي للحرح.

شريحة الحرح اوسيت سوق المصرية يوم االثنينم غلق باب االكتتاب في  سهم على التداول يبدأ ، على أن2016 مايو 30الموافق  لعام للجمهور بال شركة أ  ال

 بالبورصااااااة القيد وقواعد أحكام مع يتفق وبما 2016مايو  21التي تم ااعالن عنها في  العام الحرح بنشاااااارة الواردة التخصاااااايص متحلبات اسااااااتيفاء بعد

 .الشركة أسهم إجمالي من األقل على %5 التداول حرة األسهم تمثل وأن مساهم 300 عن المساهمين عدد يقل أال مراعاة مع المصرية،

لتوسااعات اجذب اسااتثمارات رأساامالية جديدة لدعم خحف النمو وتمويل تهد  إلى عملية الحرح  وقد أكد أحد كبار المساالولين بشااركة مسااتشاافى كليوباترا أن

 المخححة خالل المرحلة المقبلة

سسات المؤ القوي من جانب قبالااأن ، وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا

وقدرته على خلق القيمة المضااااااافة مع تع يم فريق العمل  والمسااااااتثمرين ذوي المالءة المالية يؤكد ثقة مجتمع االسااااااتثمار في جودة نموذا األعمال وكفاءة

أن  ينمساااتويات التكامل والترابف بين المساااتشااافيات التابعة، وكذل  إدماا أحدل األصاااول المساااتحوذ عليها ضااامن من ومة أعمال الشاااركة. وتابع عز الد



 
 

 

 

  ش.م.م كليوباترا شركة مستشفى    |    2

 

  ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 
 بيان صحفي

 

غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، 

 أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

سمالية الناتجة عن عملية الحرح وزيادة رأ  المال  شفى كليوباترا، ستثمر ع ةالالحقالحصيلة الرأ شروق ومست شفى ال ن تنفيذ التوسعات المخححة في مست

 بااضافة إلى تحوير مستشفى جديد في موقع متميز بالقاهرة الجديدة.

النيل بدراوي شفى مستو التخصصيالقاهرة ومستشفى كليوباترا ، وهي مستشفى في القاهرة الكبرىرميسية أربعة مستشفيات وتضم الشركة تحت م لتها 

إجراء قرابة قامت المجموعة ب 20151وخالل عام . القاهرة الكبرى خالل المرحلة المقبلةنحاق فرص التوسع خارا مستشفى الشروق. كما تدر  الشركة و

 .حوارئألف حالة برقسام ال 278.4ألف حالة بالعيادات الخارجية و 606.2ألف حالة مقيمة وأكثر من  47.2ألف عملية جراحية وعالا أكثر من  34.9

إيرادات ( تتضاامن تحقيق forma-unaudited pro 2)أسااا  افتراضااي 2015خالل عام النتامج التشااغيلية غير المدققة للمجموعة أن وتجدر ااشااارة إلى 

مليون  183سااتهالا ، وبلغت األرباح التشااغيلية قبل خصاام الضاارامب والفوامد وااهالا واالمليون جنيه 234 مجمل الربحفيما بلغ مليون جنيه،  741بقيمة 

 .3مليون جنيه 52 صافي الربح إلىووصل  جنيه،

 كليوباترا( مستشفى من أسهم شركة %99.99)تمتل   «كير هيلثكير إل.تي.دي.» شركةهو في عملية الحرح  4المساهم عارض البيعأن  أيًضا جدير بالذكر

بي للتعمير و( والبن  األور72.5%) Abraaj NAH Limited بما في ذل  شاااركة ،المساااتثمرين والمؤساااساااات المالية الدوليةكبار مملوكة لمجموعة من ال

(، علًما برن %7.5بروباركو )والتعاون الدولي لتنمية لوكالة الفرنسااية ال( و7.5%) DEG(، ومؤسااسااة االسااتثمار األلمانية 12.5%) EBRDوإعادة البناء 

 المتخصصة في مجال االستثمار المباشر.ااماراتية مجموعة أبراا ارة بواسحة صناديق االستثمار المدمملوكة ل Abraaj NAH Limitedشركة 

المنسق  بارهاباعت شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب،تجدر ااشارة إلى أن فيما يتعلق بشريحة الحرح العام بالبورصة المصرية، و

بتنفيذ معامالت بهد  دعم سااعر السااوق لألسااهم الى مسااتوى أعلى قد تقوم أو أي من وكالمها،  ،المشااترافي عملية الحرح األوحد الدولي ومساالول التغحية 

شااريحة الحرح الخاص المشاااركة في عملية دعم واسااتقرار سااعر المكتتبين بقد يسااود في السااوق المفتوح، علًما برنه ال يجوز ألي من المساااهمين  الذيمن 

 السهم.

هم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الحرح المشترا، علًما برنه تعهد بإعادة ضخ العامدات المذكورة ومن المقرر أن يحصل المسا

من خالل االكتتاب في أساااهم زيادة رأ  المال التالية لتنفيذ الحرح وبدء التداول  بعد اساااتبعاد المبالغ المساااتخدمة في عملية دعم واساااتقرار ساااعر الساااهم()

من مجمل عامدات الحرح  %15لبورصة المصرية، وذل  بنفس السعر النهامي لعملية الحرح. وفي ضوء ذل  ستقوم المجموعة المالية هيرميس باحتجاز با

 ايداعها في حساب معامالت دعم واستقرار سعر السهم.

 أية استيفاء بعد وذل  ،2016 يونيو 2 الموافق الخميس يوم من اعتباًرا CLHO.CAتحت رمز  المصرية بالبورصة الشركة أسهم على التداول وسو  يبدأ

 المصرية. والبورصة المالية للرقابة العامة للهيلة متبقية موافقات أو متحلبات

وم مكتب يق، بينما في عملية الحرح المشااااااترااألوحد تقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بدور المنسااااااق الدولي ومساااااالول التغحية و

يرمان آند شااا فريشااافيلدز بروكهاو  درينجر بدور المساااتشاااار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المساااتشاااار القانوني المحلي. كما يقوم مكتب

منسااق الدولي نوني المحلي للبدور المسااتشااار المالي للمنسااق الدولي ومساالول التغحية، ويقوم مكتب معتوق بساايوني بدور المسااتشااار القا)لندن( سااتيرلينج 

 .ومسلول التغحية

 –نهاية البيان  –
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غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، 

 أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

 :والتواصل لالستعالم

  ش.م.م.  كليوباترامستشفى شركة 

 حسن فكري

 رميس عالقات المستثمرين

 + 2( 0)2 2241 7471 :تليفون

 ir@cleopatrahospital.com: إلكتروني بريد

 

 األوحد( ومسئول التغطيةالمنسق الدولي المجموعة المالية هيرميس )

 +2( 0) 2 3535 6054| عبيد  محمد

 +971 4 363 4019|  فهمي محمد

 +2( 0) 2 3535 6218|  سمرة أبو محمد

 +2( 0)2 3535 6423|  البسيوني سيف

 

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

من خدمات  ةفي مصاار، وتتخصااص في تقديم باقة واسااع ةللمسااتشاافيات الخاصااتعد المجموعة )شااركة مسااتشاافى كليوباترا وشااركاتها التابعة( أكبر مجموعة 

 وهي مسااتشاافى كليوباترا ومسااتشاافى القاهرة ،القاهرة الكبرىفي أربعة مسااتشاافيات رميسااية عبر وخدمات الحوارئ  ةالرعاية الصااحية العامة والمتخصااصاا

 التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق.

 إخطار هام

ها او او دقت هذا البيان أو على مدى اكتمالها الواردة في هذا البيان تهد  إلى إعحاء خلفية فقف وال تزعم برن تكون كاملة أو شااااااااملة. يجب عدم االعتماد على المعلومات الواردة فيالمعلومات 

ضافية، ال تتعهد بتوفير متلقى هذا البيان بري معلومات إ كليوباترا مستشفى ل ، فان شركةنزاهتها من قبل أي شخص ألي غرض كان. ان المعلومات الواردة في هذا البيان قابلة للتغيير. ومع ذ

 أو تحديث هذا ااعالن أو تصحيح أي أخحاء. هذا البيان لم يتم الموافقة عليه من قبل أي هيلة رقابية مختصة.  

أي طلب للعرض لشراء أو االكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يشكل هذا البيان )أو أي جزء  هذا البيان ال يشكل أو يمثل جزءا من أي عرض أو دعوة للبيع أو لإلصدار، أو

مشترا، الحرح ال مات المتعلقة بحرح األسهم أو عمليةمنه( أو كون انه تم توزيعه، أساسا او يتم االعتماد عليه فيما يخص أي تعاقد لهذا الغرض. قد يكون توزيع هذا ااعالن وغير  من المعلو

ان يحلع على مثل هذ   خرى المشااار إليها في هذا البيان،على األشااخاص الذين يدخل هذا البيان في حوزتهم أو أي مسااتند او أي من المعلومات االا بموجب القانون في بعض الدول، ومح ور

 راق المالية في مثل هذ  الدولة. االلتزام بها. قد يمثل عدم االمتثال لهذ  القيود إخالال بقوانين األوقيود وال

 يع / أو من شركة المجموعة المالية هيرميس لترويجهذا البيان لم يتم التحقق منه بشكل مستقل ولم يتم تقديم اى اقرار أو تعهد صراحة أو ضمنا، من أو نيابة عن الشركة والمساهم عارض الب

ركات التابعة لهما، أو تعهدات الشاااركات التابعة ألي من تعهدات الشاااركات االم، أو أي من اعضااااء مجلس االدارة او المديرين، او وتغحية االكتتاب، أو أي من تعهدات الشاااركة االم  أو الشااا

ومات أو اآلراء الواردة في هذا البيان. أو نزاهة المعلالموظفين او الوكالء او الشااركات التابعة او المسااتشااارين من قبل االطرا  المعنية، فيما يخصااها، وينبغي عدم االعتماد على دقة أو تمام 

واردة في هذا البيان خاضاااااااعة للتركيد، يتحمل أي من هؤالء االشاااااااخاص أي مساااااااؤولية أو التزام عن هذ  المعلومات أو اآلراء أو عن أي اخحاء أو ساااااااهو. كافة المعلومات المقدمة أو الولن 

 والتصحيح، واالستكمال والتغير دون اخحار. 

 ية المشااار اليها في هذا البيان ليساات مسااجلةلبيان عرضااا ألوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية، أو دعوة لشااراء أوراق مالية في الواليات المتحدة االمريكية. األوراق المالال يمثل هذا ا

لمالية"(، أو بموجب قانون األوراق المالية الخاص برية والية او مكان في الواليات المتحدة وتعديالته )"قانون األوراق ا 1933ولن يتم تساااااااجيلها وفقا لقانون األوراق المالية األمريكي لعام 

يل، أو جيكية، إال وفقا لإلعفاء المحبق من متحلبات التساالمريكية، وال يجوز عرضها أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسليمها بحريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل الواليات المتحدة االمر

ر و مكان في الواليات المتحدة االمريكية. لم يقم مصااادفي معاملة ال تخضاااع لمتحلبات التساااجيل الخاصاااة بقانون األوراق المالية و وفقا ألية قوانين لألوراق المالية المعمول بها في أي والية ا

 يات المتحدة االمريكية، وال يعتزم إجراء طرح عام لألوراق المالية في الواليات المتحدة االمريكية.األوراق المالية بتسجيل، وال يعتزم تسجيل، أي جزء من الحرح المشترا في الوال

أي شخص  بالحرح المشترا، ولن تعتبر تعمل شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بشكل حصري للشركة والمساهمين عارضي البيع وليس ألحد غير ذل  فيما يتعلق

حة عارضي البيع، لتوفير الحماية الممنو )سواء كان متلقى لهذا البيان أم ال( موكال لها فيما يتعلق بالحرح المشترا، وهي ليست مسؤولة تجا  أي شخص آخر سوى الشركة والمساهمين آخر

 لموكلها او لتقديم االستشارة فيما يتعلق بالحرح المقترح. 

)مع أي من تدابير التنفيذ المعمول بها في أي دولة من الدول األعضاااء، "توجيه النشاارة"(  EC/2003/71تصااادية األوروبية حيث يتم تحبيق التوجيه في أي من الدول األعضاااء بالمنحقة االق

المعنى الوارد بتوجيه النشااارة )"المساااتثمرين المؤهلين"(. بااضاااافة الى ذل  فانه  إطارفيما عدا المملكة المتحدة، يكون هذا البيان موجها فقف الى المساااتثمرين المؤهلين في الدولة العضاااو في 

( من قانون 5) 19ستثمارات التي تدخل في نحاق المادة سيتم توزيع هذا البيان في المملكة المتحدة على االشخاص التالية فقف )أ( األشخاص الذين لديهم خبرة احترافية في األمور المتعلقة باال

( )أ( إلى )د( من األمر، أو )ا( 2) 49تعديالته )"االمر"(، )ب( الكيانات ذات المالءة المالية العالية التي تدخل في نحاق المادة و 2005)ترويج مالي( امر  2000ية المالواالساااواق مات الخد

ستثماري متعلق بهذا البيان متاح فقف يشار الى كل هؤالء األشخذا البيان لهم بشكل قانوني )واألشخاص اآلخرين الذين يسمح ارسال ه ستثمار او نشاط ا اص معا "األشخاص المعنية"(. أي ا

شخاص. ، وسيتم االشتراا فيه فقف من قبل هؤالء األلألشخاص المعنية في المملكة المتحدة وللمستثمرين المؤهلين في أي دولة عضو بالمنحقة االقتصادية األوروبية فيما عدا المملكة المتحدة

 أي منها.   علىاالعتماد  محتوياته اوبغي على كل شخص ليس من االشخاص المعنيين عدم التصر  بناء على هذا البيان او أي من ين

 أي شخص في أي من تل  الدول أو أي اليابان، أو إلى ال يجوز اخذ او نقل او توزيع هذا البيان، أو المنشور الذي ورد فيه، أو أي نسخة منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أستراليا، كندا،

 دول أخرى، يشكل مثل هذا العمل انتهاكا للقوانين المعنية فيها.

السابق ليس  ءنخفاض كما هو قابل لالرتفاع، وأن األداال يشكل هذا البيان توصية فيما يخص الحرح المشترا.  وينبغي التحوط علًما برن سعر وقيمة األوراق المالية، او أي عامد منها، قابل لال

س مستندات المتعلقة بالحرح المشترادليال على األداء المستقبلي.  ال يمكن االعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من ال شراء أية أ سترشاد على األداء في المستقبل. قبل  هم، كا

 وموافقة على المخاطر التي سيتم النص عليها في نشرة الحرح، عند نشرها.املة ولتركد من أنهم على دراية كيجب على األشخاص المحلعين على هذا البيان ا

لخاصة، باالكتتاب ا مستثمرين لحسابهم او حساباتهمفيما يتعلق بالحرح المشترا، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب، أو أي من الشركات التابعة لها، بوصفهم 

ثمارات االست، باالحتفاظ، او شراء، او بيع، او العرض للبيع، أو التعامل لحساباتهم الخاصة على هذ  األسهم وغيرها من األوراق المالية للشركة أو م، و قد يقوموا، بصفتهم هذ أو شراء أسه

 ذات الصلة فيما يتصل بالحرح المشترا أو غير . 

قد تقوم شااركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب، أو أي من وكالمها، إلى الحد الذي يساامح به القانون المعمول به،  بالبورصااة المصاارية،العام وفيما يتعلق بشااريحة الحرح 

قد يسااود في السااوق المفتوح. وفي حالة انخفاض سااعر السااوق للسااهم إلى ما دون سااعر الحرح في أي وقت خالل  الذيبتنفيذ معامالت بهد  دعم سااعر السااوق لألسااهم الى مسااتوى أعلى من 
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غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، 

 أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

رح العام الحيوما بعد ذل  )فترة دعم واستقرار السهم(، يجوز لمشتري األسهم في شريحة  30الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في البورصة المصرية وتنتهي في موعد ال يتجاوز 

حين  سهم، على أن تبقى هذ  األوامر مفتوحة إلىأن يقوم بتسجيل أوامر بيع، على أن تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بتسجيل أوامر شراء وفقا لسعر طرح األ

ستقرار السهم. وف ستقرار السهمانتهاء فترة دعم وا أوامر الشراء المفتوحة التي سجلتها شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بروار بيع  ، سيتم مقابلةي نهاية فترة دعم وا

ما يتعلق يعن معامالت االساااتقرار التي أجريت ف مفتوحة لتنفيذها في البورصاااة المصااارية. وباساااتثناء ما يقتضااايه القانون أو اللوامح، ال يعتزم مدير االساااتقرار، او أي من وكالمه، اافصااااح

 بالسوق المصرية ويستثنى من ذل  المتحلبات المحتملة الخاصة بالبورصة المصرية و/أو الهيلة العامة للرقابة المالية.العام بشريحة الحرح 

 

 توقعات مستقبلية

كلمات االتية "وفقا العن طريق اسااااتخدام مثل العبارات و يمكن التعر  عليهيتصاااال بوقامع او احدال تاريخية، ويحتوي هذا البيان على توقعات مسااااتقبلية، والتوقع المسااااتقبلي هو أي توقع ال 

لى "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "عللتقديرات"، "تهد "، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخحف"، "ممكن"، 

تتضاااامن  يا ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهد  الى التعر  على التوقع باعتبار  مسااااتقبلي. هذا ينحبق، على وجه الخصااااوص، إلى التوقعات التعلم"، "سااااو "، او في كل حالة، م

ل ادية والتن يمية العامة في المسااتقبل وغيرها من المساااممعلومات عن النتامج المالية المسااتقبلية او الخحف أو التوقعات بشاارن األعمال التجارية واادارة، والنمو أو الربحية وال رو  االقتصاا

 التي تؤثر على الشركة.   

ة، نحوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولالتوقعات المستقبلية تعكس وجهات الن ر الحالية ادارة الشركة )"االدارة"( على أحدال مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اادارة وت

عن أي نتامج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذ   جوهريًااو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ى ان تكون نتامج الشركة الفعلية العوامل التي قد تؤثر علوغيرها من 

، أو لحالة المالية الفعلية للشركة او نتامج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذ  التوقعات المستقبليةالتوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختال  ا

 عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية. 

برسااعار  عن األمر الواقع. وهذ  المخاطر تتضاامن التقلباتا جوهريً تخضااع أعمال الشااركة لعدد من المخاطر والشااكوا التي قد تتساابب في اختال  التوقع المسااتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا 

قانونية وسف متغيرات األوضاع السياسية واالجتماعية وال المواد الخام، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرميسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح

اطر حرب ومخر أو على صااعيد االقتصاااد العالمي، ومسااتجدات وتحورات صااناعة األلبان والعصااامر والمشااروبات على الساااحة ااقليمية والدولية، وتداعيات الواالقتصااادية، سااواء في مصاا

 ر.لمخاطر المستقبلية ألنشحة الشركة مع إدارة المخاطاارهاب، وترثير التضخم، وتغير أسعار الفامدة، وتقلبات أسعار صر  العمالت، وقدرة اادارة على التحرا الدقيق والسريع لتحديد ا

البيان في المسااتقبل، وال تضاامن كذل  حدول أية من  اهذفي لن تقوم الشااركة، أو شااركة المجموعة المالية هيرميس، بتقديم أية ضاامانات بخصااوص دقة اآلراء والتوقعات المسااتقبلية الواردة 

ساااوية هذ  تها في هذا البيان. وال تتحمل الشاااركة أو إدارتها أية مسااالولية تجا  تحديث أو تصاااحيح التوقعات المساااتقبلية الواردة في هذ  الوثيقة، أو التوقعات والتحورات المساااتقبلية المشاااار إلي

 د بالبورصة المصرية.التوقعات المستقبلية مع األداء الفعلي للشركة في المستقبل، وذل  بخال  الحاالت التي يحددها القانون أو المنصوصة ضمن شروط القي

 


