ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

تحديث COVID-19 -
إعادة فتح مصنع وإغالق مؤقت لمصنع آخر
إعادة فتح مصنع ليسكو للصناعات الخزفية بعد إغالقه لمدة أسبوعين وإغالق مؤقت لمصنع
السيراميك الدولية لمدة أسبوعين بسبب حالة COVID-19
اإلسكندرية في  92أبريل  :9292أعادت شركة ليسيكو فتح شركتها الفرعية ليسيكو للصناعات الخزفية والت ى ت
إغالقها لمدة أسبوعين بسبب حاالت  COVID-19التى حددتها وزارة الصحة المصرية بين العاملين فيها.

ّهع ذلكععقذ ظعرذ ِع ذحبكع ذهععيذًعْ ذCOVID-19ذ عٔذشع ة ذاكسعع٘ اه٘قذاكرّك٘ع ذُّعٔذشع ة ذشععظ٘ظ ذّىحععرٓذ
هصعبً ذهجوْعع ذشع ةب ذك٘سعع٘ ْ.ذكع اذ عٌظْمذبععالق اذاكوصععٌ ذكوععربذع ع ْع٘يذهع ذىعععبمبذ و٘ع ذاكوععْ ٘يذىكععٔذ
هٌبزكِنذكلعزلذاك اتٔذق لذاكعْمبذىكٔذعول٘ب ذاإلًتبجذبٌبءاًذعلٔذتْ ِ٘ب ذّزاربذاكصح ذاكوص ٗ  .ذ
ّ ععرٗ ذببكعع ة ذاًععَذهٌعع ذبععرءذ ِععْرذ ٘عع ّ ذةْرًّععب،ذاكتزهعع ذهجوْععع ذذك٘سعع٘ ْذهصعع ذة ععلذبتٌ ٘عع ذع ععلذ
اكووبر ب ذاكوو ٌ ذكلحرذهيذهخبط ذاك ٘ ّ .ذقبه ذك٘سع٘ ْذببك ععلذبْ ع ذ ٘ب عب ذكلصعح ذّاكسع ه ذكحوبٗع ذ
اكوععْ ٘يذّاكحععرذهععيذتش ع ذاًترععبرذاك ٘ ع ّ .ذّذٗرععولذلكععقذتععررٗجذ و٘ ع ذاكوععْ ٘يذعلععٔذع ععلذاكووبر ععب ذ
كلصععح ذّاكس ع ه ذّ،ىهععرامذ و٘ ع ذاكوععْ ٘يذبوشِ ع ا ذاك٘ععرذاك مٗ ع ذّاك وبهععب ذ،ذّتش ٘ ع ذًظععبمذٗععْهٔذك ح ع ذ
مر ذاكح اربذ ٖذ و٘ ذاك ْابب ذّاكو بتجذّاكوصبً ذه ذىعشبءذى بزبذه ع٘ ذكلععزلذاكوٌزكعٔذكوعربذ41ذْٗهعذب ًذ
ألٓذهْ فذٗعبًٔذهيذعع اضذاألً لًْزاذعّذاك م،ذةوبذعى٪14ذهيذاإلماربذتعولذعيذبعر،ذّت بعرذاكوسب ب ذ ٔذ
اكو بتج،ذةوبذتتنذاال توبعب ذىك ت ًّ٘ب .ذ
ّ تسععو ذهجوْع ع ذك٘سعع٘ ْذذ ععٖذتش ٘ ع ذهعععبٗ٘ ذاكصععح ذّاكس ع ه ذبص ع اه ذذةوععبذاًِععبذ ععتتعبّىذه ع ذذاكح ْه ع ذ
اكوص ٗ ذ ٖذمعنذإذه عبمرا ذكلحعرذهعيذاًترعبرذاك ٘ع ّ ذّتحسع٘يذاك ٘ئع ذاكوح٘شع ذ،ذةوعبذاًعَذذٗجعجذعىذٗسعتو ذ
اكعولذقررذاإله بىذ عٔذىطعبرذُع ٍذاكظع ّ ذاكوتغ٘ع بذكحوبٗع ذععوعبلذعو ِعبذّ عوبىذا عتو ارٗ ذك٘سع٘ ْذعلعٔذ
اكوستْٗ٘يذاكتجبرٓذّاكوبكٔذعثٌبءذّبعرذّببءذ .COVID-19ذ
ّٗ لغذعرمذاكعوبلذّاكوْ ٘يذ ٔذهجوْع ذش ةب ذك٘س٘ ْذاكصٌبع٘ ذ0044ذعبهل .ذ
و٘ ذهْاق ذاإلًتبجذاألت ٓذالذتزالذق٘رذاكترغ٘ل.ذتوثعلذشع ة ذاكسع٘ اه٘قذاكرّك٘ع ذحعْاكٔذ٪00ذهعيذطبقع ذىًتعبجذ
اك طذكلوجوْع .ذّتتْق ذك٘س٘ ْذتْقفذط ٘فذ ٔذتل ٘ ذىحت٘ب ب ذاكعو ءذًت٘ج ذكِع اذاإلقع اذًظع اًذكوسعتْٗب ذ
اكوخزّىذاكحبك٘ ذّت بطؤذاكشلجذببك علذعلٔذاكوٌتجب ذًت٘ج ذكلْببء .ذ
عتظْمذك٘سعع٘ ْذبتعععرٗلذعول٘بتِعبذّت ٘٘ ِععبذحسععجذاك ع ّربذكوْاتععل ذاكعول٘ععب ذبأ
اكصح ذّاكس ه ذ ٔذحبك ذاكظ بٗبذاكوستظ ل٘  .ذ
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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
+ 352 005 5500
تلٌفون:
+ 352 005 5530
فاكس:
برٌد الكترونًtgargour@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 المص طلحات 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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