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  ٢من  ١صفحة     ٢٠١٨ نيووي ٢٤

  
  

  مليون سھم خزينة كأسھم مجانية ٨توزيع 
 

يوليو  ٩إعتباراً من يوم ا�ثنين  سھم خزينة كأسھم مجانيةمليون  ٨ليسيكو مصر تعلن عن توزيع 
  ٢٠١٨يوليو  ٨وذلك لمشترى السھم حتى نھاية جلسة تداول يوم ا&حد  ٢٠١٨

  

ادة المس--اھمين أن--ه بموج--ب ق--رار تعل--ن ش--ركة ليس--يكو مص--ر ش.م.م للس-- :٨٢٠١ ني��ويو ٤٢ف��ي  ا�س��كندرية
، وموافق-ة الھيئ-ة العام-ة للرقاب-ة المالي-ة الص-ادرة ٢٨/٣/٢٠١٨الجمعية العامة العادية للشركة والمنعق-دة بت-اريخ 

عل-ى الس-ادة المس-اھمين ف-ي ص-ورة  )أسھم الخزين-ة(سھم  ٠٠٠,٠٠٠,٨فقد تقرر توزيع عدد  ٣٠/٥/٢٠١٨في 
لكل سھم أص-لي م-ع جب-ر كس-ور ا&س-ھم لص-الح ص-غار المس-اھمين  سھم ٠.١١١١٢٤٨٦٧أسھم مجانية بنسبة 

 ٨/٧/٢٠١٨من ا&صغر إلى ا&كبر حتى نفاذ الكمية وذلك لمشتري الس-ھم حت-ى نھاي-ة جلس-ة ت-داول ي-وم ا&ح-د 

م--ن خ--Eل ش--ركة مص--ر للمقاص--ة  ٩/٧/٢٠١٨عل--ى أن ي--تم توزي--ع ا&س--ھم المجاني--ة اعتب--ارا م--ن ي--وم ا�ثن--ين 
 لمركزي.وا�يداع والقيد ا

  

مليون  ٨" يسرنى مكافأة مساھمينا بتوزيع  رئيس مجلس ا�دارة بقوله: –وقد علق السيد / جلبيرت غرغور 
توزيع  للشركة على المساھمين. أو بمعنى آخر إعادة توزيع أسھم الخزينة المملوكةكأسھم مجانية سھم خزينة 

ف با�ضافة إلى ا�ستمرار فى تحسن السيولة فى جميع مساھمينا بإنصا  مكننا من مكافأةيمجانية سالسھم ا?
  تداول ا?سھم".
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  ٢من  ٢صفحة     ٢٠١٨ نيووي ٢٤

  ما يتعلق بليسيكو

  
) أحد الشركات الرائدة في إنتاج ا&دوات الصحية وبالجودة التصديرية LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا&سھم :

ھذه الصناعة وبخبرة  فيعاما  ٥٠ن بالشرق ا&وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبEط بمصر، وبخبرة تزيد ع
  أيضا في أعمال التصدير إلى ا&سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.

  
تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة اPنخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واPستثمار الناتجة عن الحجم اPقتصادي للنشاط 

. إن ا�ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة Pستھداف في مصروالموقع الجغرافي واPستراتيجي 
  . تنافسية الحجم ا&كبر من السوق بجودة عالية وبأسعار

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

وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل اPسم والعEمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات بأوروبا، 
   وعEمات تجارية لشركات أوروبية.

  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا"تصال:
  

      طاھر ج. غرغور
    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:
      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:
    tgargour@lecico.com  :الكترونيبريد 

 

  

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

 

  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيالشركة وھذه النشرة قد تحتوى بعض ا&لفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف 

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 اPستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،   تبعض اPستراتيجيا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التيا�صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
قد تختلف مع النتائج  التيالتأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا&داء أو التنفيذ &ھداف الشركة و

لذلك لزم التنويه  “.أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا�شارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية ربما تعبر التيالمستقبلية 
  والتنبيه.


