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GB Auto Signs Trade Finance Facility 

GB Auto Signs a Trade Finance Facility with J.P. Morgan to Help Finance its Ongoing Expansion 
Campaign 

 
16 July 2009 

CAIRO — GB Auto S.A.E. (Auto.CA on the EGX), the leading automotive assembler and distributor in 
the Middle East and North Africa, is pleased to announce today that it has secured a US$ 20 million 
structured trade finance credit facility from J.P. Morgan, a leading global financial services firm. 

GB Auto will use the facility for trade finance purposes as it continues with its plans to grow the 
lucrative Egyptian market while pursuing promising opportunities throughout the MENA region. 

Dr. Raouf Ghabbour, Chief Executive Officer of GB Auto, said “We are delighted to be a client of J.P. 
Morgan’s Treasury Services business and to be among the first Egyptian companies to close such a 
facility with them.” 

Based in Cairo, GB Auto has regional reach and is the largest Egyptian automotive supplier by sales 
revenue, market share, and production capacity. GB Auto is the holding company for a uniquely 
diversified group of subsidiaries whose interests include the assembly import and distribution of 
passenger cars under the Hyundai brand, the distribution of imported and locally assembled 
commercial vehicles (buses, trucks and trailers) under the Volvo, Mitsubishi, Hyundai and Ghabbour 
brands, as well as retail sales of two- and three-wheelers under Bajaj, the leading global name in 
three-wheelers.  

The company also offers a full line of global brand-name construction equipment and operates 
Egypt’s largest network of automotive sales and service centers, with six after-sales centers dedicated 
to passenger cars and six dedicated to commercial vehicles. 

News of GB Auto closing the debt facility came just one month after the Egyptian Exchange-traded 
company announced it had launched a GDR program to help more global investors gain exposure to 
its shares.  

—Ends— 

 

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 
construction equipment under the Volvo and Linde brands. 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) 



  

 www.ghabbourauto.com 2 

 

 

 
For more information about GB Auto, please contact: 

Mr. Bassem El-Shawy, Investor Relations Director and Corporate Secretary 
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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  بيان صحفي

  

   ئتمانية لتمويل عمليات التجارة الخارجيةاالسهيالت تحزمة من التوقع  شركة جي بي أوتو

  

تمويـل   أجـل مـن   مع بنك جيه بي مورجان العالمي ئتمانيةاالسهيالت الت حزمة من توقيعب شركة جي بي أوتوقامت 

   بالشركة ةلمساعدة في تمويل عمليات التوسع الجارياوعمليات التجارة الخارجية 

  

   2009يوليو  16

  

رائدة شركات  وهي ،)AUTO.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (شركة جي بي أوتو  اليوم أعلنت -القاهرة 

ئتمانيـة  اتسـهيالت  توقيع اتفاقيـة  تجميع وتوزيع السيارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أنها نجحت في 

بنك جيه بي مورجـان، الشـركة العالميـة     عممليون دوالر أمريكي  20 اتهقيمتبلغ  ارجيةعمليات التجارة الخلتمويل 

  .الرائدة في مجال الخدمات المالية

من أجل تمويل خططها لتنمية وتوسيع حصتها في السوق المصري  التسهيلوسوف تقوم شركة جي بي أوتو باستخدام 

  .ي أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياقتناص الفرص الواعدة فال تعزيز موقفها فضالً عن ،

جي بي  تعد شركة"قائالً  ،شركة جي بي أوتوب عضو مجلس اإلدارة المنتدب ،الدكتور رؤوف غبور ومن جهته صرح

ويسعدنا ويشرفنا أن  ،جيه بي مورجان بنك  تقوم بإتمام مثل هذا التسهيل مع ية التيمصرال اتشركال ىأول ضمن أوتو

  ".التي يقدمها التمويل ئمة عمالء البنك الذين يستفيدون من خدماتننضم إلى قا

شركات توريد السيارات في مصر مـن حيـث    ىوتعد شركة جي بي أوتو، التي يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، كبر

متميز علـى  إيرادات المبيعات وحجم الحصة السوقية وكذلك معدل الطاقة اإلنتاجية للشركة، كما تتمتع بتواجد وانتشار 

وشركة جي بي أوتو هي شركة قابضة لمجموعة فريدة ومتنوعة من الشركات التابعة التي تغطـي  . المستوى اإلقليمي

وتوزيع المركبات التجارية المستوردة والمجمعـة محليـاً    ،سيارات ماركة هيوندايالتجميع وتوزيع واستيراد مجاالت 

هيونداي وغبور، عالوة على مبيعات التجزئـة  وميتسوبيشي وفولفو  ماركات) المقطورات –الشاحنات  –األتوبيسات (

للمركبات ذات اإلطارين وذات الثالث عجالت ماركة باجاج، وهي إحدى الماركات واألسماء العالمية الرائدة للمركبات 

  . ذات الثالث عجالت
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وتقوم بتشغيل أكبـر شـبكة فـي     ،يةكما تطرح الشركة أيضاً مجموعة متكاملة من معدات اإلنشاء من الماركات العالم

، تضم ستة مراكز لخدمات ما بعد البيع للسيارات الشخصية وستة مراكز أخـرى  مصر لمراكز خدمات وبيع السيارات

  .للمركبات التجارية

جيه بي مورجان بعد شهر واحـد فقـط مـن إعـالن الشـركة       بنك أتي إتمام شركة جي بي أوتو لهذا التسهيل معيو

لمسـتثمرين  ا تمكـين برنامج شهادات اإليداع الدولية من أجـل   إطالقاول في البورصة المصرية عن المطروحة للتد

  .(OTC)في الواليات المتحدة و المملكة المتحدة تحت نظام التداول خارج المقصورة  تداول أسهم الشركة منالدوليين 

  

  -- نهاية البيان-- 

  

  )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  (وتوزيع سيارات الركوب ماركة هيونداي وكـذلك المركبـات التجاريـة     بتجميع استيرادبالشركة 

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

بتشغيل أكبر شبكة فـي مصـر    وتقوم الشركة أيضاً. ماركة باجاج واإلطارات ماركة السا ومعدات اإلنشاء ماركات فولفو وليند

ويقع المقر الرئيسي لشركة جي بي . ضائعالسيارات وخدمات نقل الركاب والب) كماليات(الخدمات ومنافذ بيع اكسيسوارات  لمراكز

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

  

  :لحصول على مزيد من المعلومات عن شركة جي بي أوتو، الرجاء االتصالل

  عالقات المستثمرينل ينائب الرئيس التنفيذ –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: العنوان

  مصر –الجيزة  – 120: ب.ص
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  ت تطلعيةبيانا

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"خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل 

وقد تحتوي هذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو الجاري تنفيذها أو . ت أو الخطط أو النوايامناقشة االستراتيجيا

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

واألداء اإلنجـازات  وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصـبح  . خاطر واالفتراضاتفيما يخص األحداث المستقبلية وهي عرضة للم

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

  .من هذه البيانات التطلعية


