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  جتماع الجمعية العامة العاديةإنتائج 
 

 .٢٠١٦عمال عام أعن نتائج توزيع أرباح للسادة المساھمين عدم عن  تعلن ليسيكو مصر

  
جتماع جمعيتھا العامة العادي/ة إنتھاء إتعلن شركة ليسيكو مصر عن  - ٢٠١٧ مارس ٣٠سكندرية  فى ا&

  ) بشر سيدى الجيش طريق ٥٤٤ ( أمب6 قاعة كورنيش اسكندرية ھيلتون بفندقالتى عقدت 
  

اعتمد المساھمون خ=ل اجتماع الجمعية العامة العادية تقرير مجلس ا>دارة و تقرير مراج/ع الحس/ابات 
  .٣١/١٢/٢٠١٦نشطة الشركة خ=ل العام المنتھى فى أالقوائم المالية عن و
  

   .٢٠١٦عمال عام أعن نتائج  رباح للسادة المساھمينأعدم توزيع شركة ليسيكو  تعلن هو بناء علي
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  ما يتعلق بليسيكو

  
) أحد الشركات الرائدة في إنتاج اAدوات الصحية وبالجودة التصديرية LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز اAسھم :

 عاما في ھذه الصناعة ٥٠بالشرق اAوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للب=ط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 
  وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى اAسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.

  
تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة ا>نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا>ستثمار الناتجة عن الحجم ا>قتصادي للنشاط 

تسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة . إن ا&ستراتيجية الفي مصر ولبنانوالموقع الجغرافي وا>ستراتيجي 
  . تنافسية >ستھداف الحجم اAكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار

  
، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من اAدوات

ي يتم تصديرھا تحمل ا>سم والع=مة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات الت
   وع=مات تجارية لشركات أوروبية.

  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا�تصال:
  

      طاھر ج. غرغور
    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:
      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:

    tgargour@lecico.com  بريد الكتروني:
 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على ا�نترنت :

 

  
  
  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
تتطابق أو تتماثل مع ھذه النشرة قد تحتوى بعض اAلفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة والتي ربما 

استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة 
أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط ا>ستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،   تبعض ا>ستراتيجيا
قد تعكس وجھة نظر الشركة في ا&صدارات المستقبلية أو الموضوعات التي تحمل نسبة من المخاطر أو عدم وھذه القوائم أيضا 

التأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو اAداء أو التنفيذ Aھداف الشركة والتي قد تختلف مع النتائج 
لذلك لزم التنويه “. نيا بمثل العبارات السابق ا&شارة إليھا "قوائم النظرة المستقبليةالمستقبلية التي ربما تعبر أو تكون مفھومة ضم

    والتنبيه.

 


