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GB Auto Announces Exclusive Mazda Representation for Egypt 

"This agreement gives GB Auto the exclusive right to import and distribute Mazda vehicles in North 
Africa's largest passenger car market" 

 
14 January 2010 

CAIRO — GB Auto S.A.E. (Auto.CA on the Egyptian Exchange), the leading automotive assembler and 
distributor in the Middle East and North Africa, announced today that it has entered into an exclusive 
agreement to import and distribute Mazda-branded vehicles in Egypt. 

“I am very pleased to announce that after a period of absence, we have renewed our right to 
distribute Mazda products in Egypt,” said GB Auto Chief Executive Officer Dr. Raouf Ghabbour. “We 
will launch with the Mazda3, which we will import Completely Built-Up (CBU) and bring to market in 
the second quarter of this year. This will be followed by the compact Mazda2 model.”  

GB Auto will support the Mazda franchise with new dealer and after-sales networks. The Mazda3 will 
initially roll into three GB Auto-owned showrooms (two in Cairo and one in Alexandria) as well as 
approximately eight authorized dealers. 

GB Auto is already the leading automotive player in Egypt, with a 27% share of the passenger car 
market on the strength of its time-proven relationship with Hyundai, for whom it is the exclusive 
Egyptian assembler and distributor. 

“Mazda is a very complementary product to our existing range of imported and locally assembled 
Hyundai passenger cars,” Ghabbour noted. “With a different price point, we are directly targeting the 
acquisition of market share currently held by Japanese and European brands.” 

GB Auto estimates that the Mazda franchise will allow the company to capture an additional two to 
three percentage points of market share in the first year of operations. The company ceased 
distributing Mazda vehicles in Egypt in 2001 due to an unfavorable customs regime. Easing of 
customs duties in the intervening years make this an opportune time to bring this popular brand back 
to the market, Ghabbour explained. 

GB Auto has been aggressively pursuing expansion plans since mid-2009, bolstered by a strong 
balance sheet and with new assembly, sales and after-sales service capacity coming on stream this 
year in a number of lines of business including passenger cars. The company’s business lines also 
include commercial vehicles, tires, construction equipment, motorcycles and three-wheelers, and 
consumer finance. 

“The Mazda representation is just the first of a number of new business announcements we expect to 
make in 2010,” said Ghabbour. “This builds on our strong performance in 2009, when the second half 
saw our new trailer distributorship in Algeria start delivering sales. That was followed by the 
announcement of our microfinance arm, which will help drive sales of motorcycles and three-
wheelers, our fastest-growing line of business, later this quarter. Moreover, production has begun at 
our new bus plant in Suez, GB Polo.” 

—Ends— 
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About GB Auto S.A.E. 

GB Auto S.A.E. (Stock Symbol: AUTO.CA) is the leading automotive producer and distributor in the Egyptian 
market. The company assembles, imports and distributes passenger cars under the Hyundai brand as well as 
commercial vehicles (buses, trucks and trailers) under the Volvo, Mitsubishi, Hyundai and Ghabbour brands. In 
addition, it distributes motorcycles and scooters under the Bajaj brand, tires under the Lassa brand and Volvo 
construction equipment. The company also operates Egypt's largest network of service centers and automotive 
accessories sales points as well as passenger and cargo transportation services. GB Auto is headquartered in 
Giza, Greater Cairo Area, Egypt. (www.ghabbourauto.com) 
 
For more information about GB Auto, please contact: 

Mr. Bassem El-Shawy, Director of Investor Relations and Corporate Secretary 
Ms. Hoda Yehia, Investor Relations Coordinator 
Email: ir@ghabbour.com 
 
Tel: +2 (0) 2 3910 0485 
Fax: +2 (0) 2 3539 0139 
Address: Cairo-Alexandria Desert Road, Km. 28, Industrial Zone, Abou Rawash 
 P.O. Box 120, Giza, Egypt 
 
 
Forward-Looking Statements 
This document may contain certain “forward-looking statements” relating to the GB Auto’s business. These may 
be identified in part through the use of forward-looking terminology such as “will,” “planned,” “expectations” and 
“forecast” as well as similar explanations or qualifiers and by discussions of strategy, plans or intentions. These 
statements may include descriptions of investments planned or currently under consideration or development by 
GB Auto and the anticipated impact of these investments. Any such statements reflect the current views of GB 
Auto with respect to future events and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. Many factors 
could cause the actual results, performance, decisions or achievements of GB Auto to be materially different from 
any future results that may be expressed or implied by such forward-looking statements. 
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 جي بي أوتو تعلن عن حصولھا على توكيل حصري لسيارات مازدا في مصر

  

منطقة جي بي أوتو توقع اتفاقية توكيل حصري لتوزيع سيارات مازدا في أضخم أسواق السيارات المالكي في 
  شمال أفريقيا

 2010يناير  14

  

، الشركة الرائدة )Auto.CAكود المقيدة في البورصة المصرية تحت (أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو  –القاھرة 
في تجميع وتوزيع السيارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن حصولھا على توكيل حصري الستيراد وتوزيع 

  .سيارات مازدا في مصر

إعادة تجديد رؤوف غبور عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة جي بي أوتو وقال أنه سعيد جدا ب. ومن جانبه علق د
وسوف تبدأ شركة جي بي أوتو عرض السيارات  في مصر،حصرية لتوزيع كافة منتجات ماركة مازدا من الحقوق ال

  .والتي سيتم بيعھا مباشرة بعد استيرادھا كاملة الصنع من الخارج Mazda2و  Mazda3المالكي موديالت 

دا، وسوف تبدأ عرض وسوف تقوم شركة جي بي أوتو بتأسيس المعارض وشبكة خدمات ما بعد البيع لماركة ماز
باإلضافة ) اثنين في القاھرة وواحد في اإلسكندرية(في ثالثة معارض تابعة لشركة جي بي أوتو  Mazda3موديل 

 .إلى حوالي ثمانية موزعين معتمدين

من % 27وتعد شركة جي بي أوتو الشركة الرائدة في سوق السيارات في مصر وتتمتع بحصة سوقية بلغت 
كي، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة بالسوق لھا حقوق حصرية لتجميع وتوزيع السيارات سوق السيارات المال

  .ماركة ھيونداي في مصر

وقال غبور أن ماركة مازدا تتماشى تماما مع مجموعتنا التي تضم السيارات المالكي المستوردة والسيارات 
اذ على حصص سوقية في سوق تسيطر ومع اختالف الفئة السعرية فنحن نسعى اآلن لالستحو. المجمعة محليا

  .عليه الماركات اليبانية واألوروبية

وتتوقع شركة جي بي أوتو أن تساھم مازدا في رفع الحصة السوقية للشركة بمقدار نقطتين خالل العام األول من 
رك غير بسبب أنظمة الجما 2001وتابع غبور قائال أن الشركة قد أوقفت توزيع سيارات مازدا منذ عام  .طرحھا
ولكن تبسيط الرسوم الجمركية في الوقت الحالي يجعل منه وقتا مناسب ھذه الماركة الرائجة إلى . المواتية
  .السوق

ميزانيتھا القوية وتعدد مدعومة ب 2009ذ منتصف عام وتسعى شركة جي بي أوتو إلى تنفيذ الخطط التوسعية من
تقدمھا، باإلضافة إلى الخدمات والعروض الجديدة خالل العام خدمات التجميع والتوزيع وشبكات ما بعد البيع التي 

وتشمل قطاعات شركة جي بي أوتو إلى جانب السيارات . الحالي في غدد من القطاعات منھا السيارات المالكي
المالكي السيارات التجارية واإلطارات والمعدات اإلنشائية والموتوسكالت وعربات التكتك وأنشطة السداد متناھي 

  .لصغرا

في مقدمة المزيد العروض والخدمات التي سوف تقوم الشركة تأتي واختتم غبور حديثه موضحا أن عروض مازدا 
في شبكة توزيع عربات النقل والمقطورة في الجزائر خالل عمليات البيع ، فقد بدأت 2010باإلعالن عنھا خالل عام 

، وتلى ذلك اإلعالن عن إتاحة أنظمة السداد متناھي الصغر والتي سترفع المبيعات في 2009النصف الثاني لعام 
باإلضافة إلى بدء اإلنتاج في مصنع . قطاعاتنا األسرع نموا، الموتوسكالت وعربات التكتك، خالل الربع الحالي

 . الجديد في السويس GB Poloوتوبيسات األ

 —نھاية البيان-- 
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  )م.م.ش(عن شركة جي بي أوتو 

هي رائدة شركات إنتاج وتوزيع السيارات في السوق المصـري حيـث تقـوم    ) AUTO.CA: كود البورصة(شركة جي بي أوتو 

 –الشـاحنات   –األتوبيسـات  (التجاريـة   الشركة باستيراد بتجميع وتوزيع السيارات المالكي ماركة هيونداي وكذلك المركبـات 

بتوزيع الدرجات البخارية والدراجات الصغيرة  كما تقوم الشركة أيضاً. ماركات فولفو، ميتسوبيشي، هيونداي وغبور) المقطورات

 مراكـز بتشغيل أكبر شبكة في مصر ل وتقوم الشركة أيضاً. ماركة باجاج واإلطارات ماركة السا ومعدات اإلنشاء ماركات فولفو

ويقع المقر الرئيسي لشركة جي بي أوتـو  . السيارات وخدمات نقل الركاب والبضائع) كماليات(الخدمات ومنافذ بيع اكسيسوارات 

  )www.ghabbourauto.com. (مصر –الجيزة  –في منطقة القاهرة الكبرى 

  

  :عن شركة جي بي أوتو، الرجاء االتصال لحصول على مزيد من المعلوماتل

  منسق عالقات المستثمرين –هدى يحيى / السيدة  – رئيس قسم عالقات المستثمرين –باسم الشاوي / السيد

  ir@ghabbour.com: بريد اليكتروني

   2 3910 0485 (0) 20+: هاتف

  2 3539 0139 (0) 20+: فاكس

  أبو رواش –المنطقة الصناعية  – 28ك  –اإلسكندرية الصحرواي -طريق القاهرة: عنوانال

  مصر –الجيزة  – 120: ب.ص

   

  بيانات تطلعية

ومن الممكن أن يتم تحديد تلك البيانات من جي بي أوتو معينة مرتبطة بأنشطة شركة " بيانات تطلعية"هذا المستند قد يحتوي على 

باإلضافة إلى التوضيحات المشـابهة ومـن خـالل    " تنبؤ"، "توقعات"، "مخطط"، "سوف"اظ التطلعية مثل خالل استخدام بعض األلف

وقد تحتوي هذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو الجاري تنفيذها أو . مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا

جي بي أوتو وتعكس هذه البيانات الرؤى الحالية لشركة . لتلك االستثماراتوالتأثير المتوقع جي بي أوتو تطويرها من قبل شركة 

واألداء اإلنجـازات  وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصـبح  . فيما يخص األحداث المستقبلية وهي عرضة للمخاطر واالفتراضات

ن الممكن أن يتم استنتاجها أو اسـتنباطها  مختلفة عن أي نتائج مستقبلية مجي بي أوتو الفعلية الخاصة بشركة والنتائج والقرارات 

  .من هذه البيانات التطلعية

  

 




