نشرة إخبارية

ليسيكو مصر ش.م.م

توقف مؤقت لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية احدى مصانع مجموعة
ليسيكو مصر
اغالق مؤقت لمصنع ليسيكو للصناعات الخزفية بمدينة برج العرب الجديدة والذي يمثل  ٪53من
الطاقة اإلنتاجية لألدوات الصحية للمجموعة لمدة أسبوعين بسبب حالة COVID-19
اإلسكندرية في  35أبريل  :4242تأكد دد شدكك ديسديك دلصداعاع لدزفييد إحد شدككع موم اد ديسديك
مصك بعدتعع ن مع فلكة لدصح لدمصدكي نن لنادين مدن امعد دع بمصداع ع لدكدع ن ببدك لدعدك قد نبد إصدعبت
بفيك س .COVID-19

احببعبًًإلزابااثًالطبًالْلبئًٖبْشازةًالصحتًً،فمدًحنًابخداءًهيًالْ٘مًاغالقًالوصٌعًًلودةًأسبْع٘يًهععًعععباةً
جو٘عًالوْظف٘يًعلًٔهٌبشلِنًللعصلًالراحًٔلبلًالعْاةًعلًٔعول٘بثًاإلًخبجًً .
ًّجععدٗسًببلععرنسًاًععًَهٌععرًبععدءًظِععْزًف٘ععسّضًنْزًّععبً،الخصهععجًهجوْعععتًًل٘سعع٘ ًْهصععسًن ععلًبخٌف٘ععرًأف ععلً
الووبزسبثًالوو ٌتًللحدًهيًهخبطسًالف٘سّضً.لبهجًل٘سع٘ ًْببلفععلًبْ ععًس٘بسعبثًللصعحتًّالسعالهتًلحوبٗعتً
الوععْظف٘يًّالحععدًهععيًتطععسًاًخرععبزًالف٘ععسّضًًّٗ.رععولًذل ع ًحععدزٗبًجو٘عععًالوععْظف٘يًعلععًٔأف ععلًالووبزسععبثً
للصععحتًّالسععالهتًّ،عهععدااًجو٘ ععًالوععْظف٘يًبوطِععساثًال٘ععدًالفساٗععتًّال وبهععبثًًّ،حطب٘ععكًًظععبمًٗععْهًٔلفح ع ً
ازجتًالحسازةًفًٖجو٘عًالبْاببثًّالو بحبًّالوصبًعًهعًععطبءًعجبشةًهس ع٘تًللععصلًالوٌصلعًٔلوعدةًًْٗ41هعبًً
ألًٓهْظفًٗعبًًٔهيًأعساضًاألًفلًْصاًأًّالبساً،نوبًأىً٪14هيًاإلاازةًحعولًعيًبعدًّ،حببعدًالوسبفبثًفًٔ
الو بحبً،نوبًحخنًاالجخوبعبثًعل خسًّ٘بً .
ّسخسعخوسًهجوْعععتًل٘سعع٘ ًًْفععًٖحطب٘ععكًهعععبٗ٘سًالصععحتًّالسععالهتًبصععساهتًًنوععبًاًِععبًسععخخعبّىًهعععًًالح ْهععتً
الوصسٗتًفًٖاعنًإًهبعبازاثًللحعدًهعيًاًخرعبزًالف٘عسّضًّححسع٘يًالب٘ئعتًالوح٘طعتًً،نوعبًاًعًًَٗجعبًأىًٗسعخوسً
العولًلدزًاإله بىًفعًٔعطعبزًُعرًٍالظعسّ ًالوخغ٘عسةًلحوبٗعتًأعوعبلًعوالئِعبًّ عوبىًاسعخوسازٗتًل٘سع٘ ًْعلعًٔ
الوسخْٗ٘يًالخجبزًّٓالوبلًٔأثٌبءًّبعدًّببءًً .COVID-19
جو٘عععًهْالعععًاإلًخععبجًاألتععسًٓالًحععصالًل٘ععدًالخرععغ٘لً.حو ععلًل٘سعع٘ ًْلدزفيي د حععْالًًٖ٪53هععيًالطبلععتًاإلًخبج٘ععتً
للوجوْعتًهيًاألاّاثًالصح٘تًّ.حخْلعًل٘س٘ ًْحْلعفًطف٘عفًفعًٔحلب٘عتًعحخ٘بجعبثًالعوعالءًًخ٘جعتًلِعراًاإلغعالقً
ًظساًلوسخْٗبثًالوخصّىًالحبل٘تًّحببطؤًالطلبًببلفعلًعلًٔالوٌخجبثًًخ٘جتًللْببءً .
سعخمْمًل٘سعع٘ ًْبخعععدٗلًعول٘بحِعبًّح ٘٘فِععبًحسععبًال عسّزةًلوْاتععلتًالعول٘ععبثًبأف علًالووبزسععبثًهععيًهٌظععْزً
الصحتًّالسالهتًفًٔحبلتًالم بٗبًالوسخمبل٘تً .
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ما يتعلق بليسيكو
لٌسٌكو (رمز األسهم  ) LCSW.CA; LECI EY:أحد الشركات الرائدة فً إنتاج األدوات الصحٌة وبالجودة التصدٌرٌة
بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ،وبخبرة تزٌد عن  05عاما فً هذه الصناعة وبخبرة
أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.
تتمتع لٌسٌكو بمزاٌا تنافسٌة نتٌجة االنخفاض الهام فً تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط
والموقع الجغرافً واالستراتٌجً فً مصر .إن اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد على استخدام مزاٌا التكلفة الستهداف
الحجم األكبر من السوق بجودة عالٌة وبأسعار تنافسٌة.
تقوم لٌسٌكو بتصدٌر ما ٌزٌد عن نصف إنتاجها من األدوات الصحٌة ،ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عدٌدة
بأوروبا ،وان معظم الكمٌات التً ٌتم تصدٌرها تحمل االسم والعالمة التجارٌة الخاصة بلٌسٌكو مع إنها تنتج أٌضا بماركات
وعالمات تجارٌة لشركات أوروبٌة.

لمزيد من المعلومات ،نرجو االتصال:
طاهر ج .غرغور
تلٌفون:
فاكس:
برٌد الكترونً:

+ 352 005 5500
+ 352 005 5530
tgargour@lecico.com

زوروا موقعنا على االنترنت www.lecico.com :
قوائم النظرة المستقبلية
هذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلٌة" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة والتً ربما تتطابق أو تتماثل مع
استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبٌرات أو بمناقشة
بعض االستراتٌجٌات أو الخطط .مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطوٌرات الجارٌة بالشركة،
وهذه القوائم أٌضا قد تعكس وجهة نظر الشركة فً اإلصدارات المستقبلٌة أو الموضوعات التً تحمل نسبة من المخاطر أو عدم
التأكد أو الفروض .كثٌر من العناصر قد تسبب النتائج الحالٌة أو األداء أو التنفٌذ ألهداف الشركة والتً قد تختلف مع النتائج
المستقبلٌة التً ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنٌا بمثل العبارات السابق اإلشارة إلٌها "قوائم النظرة المستقبلٌة“ .لذلك لزم التنوٌه
والتنبٌه.
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