
لمستحضرات التشخيصية  شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية وا  
 »راميدا« ش.م.م 

 
 

 

1 
 

 بشركة راميداترفع حصتها    لدنجفارما هو  ينوكسواك

 2022مارس  6القاهرة في 

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )كود البورصة 

(، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري، عن قيام مجموعة من المستثمرين   – RMDA.CAالمصرية

سهم(، وهم شركة اكوينوكس فارما هولدنج التي رفعت  64.283.181% من أسهمها ) ما يعادل 6.4بالاستحواذ على 

من دول مجلس  %، بالإضافة إلى مستثمر بشريحة المؤسسات 17.5% لتصبح 1.8حصتها بشركة راميدا بذلك بنسبة 

التعاون الخليجي، وعضو مجلس إدارة تنفيذي. وقد تم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم 

 جنيه.  128.556.362"، بقيمة إجمالية بلغت  the block trade mechanismالكبير "

 لالستعالم والتواصل: 

 ياسمين نجم 

 والحوكمة  عالقات المستثمرين رئيس قطاع

yasmine.negm@rameda.com 

+20(0)01228505050 

 

 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية »راميدا«عن شركة 

. وتسستيين الرسركة RMDA.CA، وهع شسركة رائ    ع قطاع ادووية المرسرو وددي    ع الرور سة المرسرية تحر كوو 1986تأسسسسر رادي ا  ع عا  

نرأتها بتوظيف أح ث دا و لر إليه التكنولوجيا والميايير اليالمية  ع دجال بفريق إوارو يحظى بمزيج دن الخررات ال ولية المتي و . وتدو  الرركة دنذ  

ء، دما أثمر الرسناعات ال وائية وديها الخرر  وال راية بمتطلرات السسوا المحلع وأقرسى ورجات امهتما  والتركيز على تلرية احتياجات وتطليات اليمال

. وترسم  دحفظة دنتجات رادي ا باقة دتنوعة دن المسستحاسرات ال وائية المثيلة ودسستحاسرات  عن تحديق دي مت نمو سسريية  ع قطاع ادووية المرسرو

ة بمرسسر التجمي  الرسسي منية والمكمالت الاذائية وادجهز  الطرية والمسسستحاسسرات الريطرية. وتحظى الرسسركة بمكانة راسسسخة  ع أها المجامت اليالجي

يذ دجموعة دن امسستحواذات امسستراتيجية على المركرات ال وائية  ع دجامت ذات ددودات نمو واع    وذلك بي  نجاحها خالل السسنوات المايسية  ع تنف

نة السساو    ع السسوا المرسرو. وتدو  الرسركة بانتاج دجموعة دتنوعة دن اد سناد ال وائية دن خالل درسانيها الثالثة المدادة بالمنطدة الرسناعية بم ي

 دن أكتوبر.

 

 ةالتوقعات المستقبلي

استخ ا  دث    يحتوو هذا الريان على توقيات دستدرلية، والتوقع المستدرلع هو أو توقع م يتر  بوقائع او اح اث تاريخية، ويمكن التيرد عليه عن طريق

وقيساتق، قتيتز ق،  اليرسارات والكلمسات امتيسة قو دسا للتدس يراتق، قتهس دق، قدرتدسدق، قتدس رق، قتتحمس ق، قتيتدس ق، ققس ق، قالتدس يراتق، قتفتر ق، قت

 د  قترىق، قتخططق، قدمكنق، قدتوقعق، قدرسسروعاتق، قينراعق، قعلى علاق، قسسسودق، او  ع ك  حالة، دا ينفيها او تيريرات اخرى دماثلة التع ته

لمالية المستدرلية او الخطط  الى التيرد على التوقع باعتراره دستدرلع. هذا ينطرق، على وجه الخروص، إلى التوقيات التع تتامن ديلودات عن النتائج ا

ائ  التع تؤثر أو التوقيات برسسأن ادعمال التجارية وااوار ، والنمو أو الربحية والظرود امقترسساوية والتنظيمية اليادة  ع المسسستدر  وميرها دن المسسس

 على الرركة.   

نطوو على التوقيات المسسستدرلية تيكس وجهات النظر الحالية اوار  الرسسركة دقاموار قى على أح اث دسسستدرلية، والتع تدو  على ا ترايسسات ااوار  وت

ختلفسا اختال سا  دخساطر ديرو سة ومير ديرو سة ودجهولسة، وميرهسا دن اليوادس  التع قس  تؤثر على ان تكون نتسائج الرسسسسركسة الفيليسة أو أواءهسا أو إنجسا اتهسا د

دق أو ع   تحدق  جوهريًا عن أو نتائج  ع المسستدر ، او عن أواء الرسركة أو انجا اتها الوارو   ع هذه التوقيات المسستدرلية  سراحة أو يسمنا. ق  يتسسرد تح

المسسسستدرلية، أو ع   توا ق التوقيات سسسسواء هذا ام ترا   ع اختالد الحالة المالية الفيلية للرسسسركة او نتائج عملياتها اختال ا جوهريا عن هذه التوقيات  

 كانر  ريحة او يمنية.  
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در الواقع. وهذه  تخاسع أعمال الرركة لي و دن المخاطر والركو  التع ق  تتسرد  ع اختالد التوقع المستدرلع او التد ير أو التنرؤ اختال ا جوهريًا عن اد

لة الال دة لمزاولة النرسساط، وق ر  الرسسركة على اسسسترداء الينا سسر الرئيسسسية بفريق اليم ،  المخاطر تتاسسمن التدلرات بأسسسيار الخادات، أو تكلفة اليما

سستج ات  والمنا سسة بنجا  وسسط دتايرات ادويساع السسياسسية وامجتماعية والدانونية وامقترساوية، سسواء  ع درسر أو على  سيي  امقترساو اليالمع، ود

قليمية وال ولية، وت اعيات الحرب ودخاطر اارهاب، وتأثير التاسسخا، وتاير أسسسيار الفائ  ، وتدلرات  وتطورات قطاع الرعاية الرسسحية على السسساحة اا

 أسيار  رد اليمالت، وق ر  ااوار  على التحر  ال قيق والسريع لتح ي  المخاطر المستدرلية دنرطة الرركة دع إوار  المخاطر.

ه  ع حسامت  بيض الميلودسات الوارو   ع هسذه الوثيدسة، بمسا  ع ذلسك الميلودسات المساليسة، طرأ عليهسا بيض التيس يالت بار  التدريسد اليس وو، وبسالتسالع  سانس

 ديينة ق  يختلف المجموع أو النسد المئوية الوارو  هنا عن ااجمالع الفيلع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


