ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

نتائج أعمال الربع الثالث من عام 0202
انتعاش المبيعات يؤدى إلى انخفاض كبير فى الخسائر
تل سلةبت اسثلست اس ن هت فت 03
اإلسكندرية في  17نيففبرر  :0202أعلنت رتة ل سيكتي ص اتة اسن تلمج اس
كب بة  ،0303حي انخفض اإليةادا بنكبل  ٪5س ال  5.165ليتص نيت  ،كت ل اسرتة ل خكتلة رتييليل
(خكلة قبل اسفلمد صاسضةيبل)  0560ليص ني قلةنل بخكلة رييليل  006.ليص ني ف اسةبت اسثلست ت
علم  60319ك ل اسرة ل الف خكلة قدةهل  5560ليص ني ف اسةب اسثلس قلةنل بالف خكلة قدةهل
اس لم اسكلبق6
 ..61ليص ني ع نفس اسف ة
فىىٗ انتظى أشىىٓز الٔنىىٗ اَ االىىا ال ىىزاةا ُظى  %12نت هى  2,934.4يهيىىٌٕ يُيىىّ .كت ل اسرتتة ل خكتتلة
رييليل قدةهل  11.65ليص ني يقبرَ ظبرة تشىييهي  32.1يهيىٌٕ يُيىّ فت اس كت ل أرتهة األصست ت عتلم
.0319
ك ل اسرة ل الف خكلة قتدةهل  19065ليتص نيت فت اس كت ل أرتهة األصست قلةنتل باتلف خكتلة قتدةهل
اس لم اسكلبق6
 030ليص ني ع نفس اسف ة
صقد علق اسكيد  /لبة غةغصة -ةميس لس اإلداة بقصس  : :شٓد انز ع انثبنث تذقيق نيظيكٕ أعهٗ اَت بع فٗ
اإل زاةا ٔأةَٗ خظبئز خالل أكثز يٍ عبو .اَت شا انً ي ب إنٗ يظتٕ ب يب ق م  COVID-24فٗ كم يٍ انظٕق
انًذهٗ ٔانتصد ز .اطتًز يظتٕ ب رأص انًبل ان بيم في انتذظٍ ،ديث َٕاصم ت ايض انً شٌٔ ٔتًد د شزٔط
اندفع نهًٕرة ٍ .اَ اض صبفٗ اند ٍ إنٗ أةَٗ قيً نّ يُذ أكثز يٍ خًض طُٕا .
ل شال أيبو نيظيكٕ طز ق نه ٕةة إنٗ تذقيق األر بحٔ ،نكٍ انتقدو انًذزس ًُذُي انثق أَُب َظيز عهٗ انطز ق انصذيخ.
ت يٍ عهيُب أٌ َظتًز في إظٓبر تذظٍ قٕٖ فٗ ان بو انًق م.
ا
يتابئال أٌ نيظيكٕ
ٔأضبف انظيد /طبْز غزغٕر -انزئيض انتُايذٖ نشزك نيظيكٕ يصز :نقد ي هُي ْذا الَت بع انظز ع
في ٔضع قٕٖ نتذقيق ي ي ب يتشا دة في ان بو انًق م .طيظتًز إَت بع انً ي ب فٗ ةف ُب نه ٕةة إنٗ انز ذي د أٌ
أدزسَب تقديب ا ك يزاا في خاض انًصبر ف انتٗ تهٗ أر بح انتشييم فٗ قبئً األر بح ٔان ظبئز.
يب سال عهيُب أٌ َا م انًش د يٍ أيم خاض ة َُٕب شكم أك زٔ ،تظييم انًش د يٍ األصٕل ٔإعبةة ْيكه ي دل
انالزائب نًٕاصه تذظيٍ ْيكم انتكها ٔ ،نكٍ انتذظٍ األطبطٗ فٗ ر ذيتُب جب أٌ أتٗ يٍ اَت بع انً ي ب ٔٔفٕرا
انذجى اإلقتصبة .
تتًثم يًٓ نيظيكٕ انًق ه في س بةة انً ي ب ٔالطتابةة يٍ ْذِ انازص انتجبر يع قيبةة انتذظيٍ انًظتًز فٗ اإلةارة
انذكي نهت كبنيف ٔرأص انًبل ان بيم ٔانتدفقب انُقد  .تًد انكثيز يٍ َجبدُب في ْذا عهٗ عٕايم خبريي ٔ ،نكٍ كٍ
يطًئُب ا أٌ فز ق إةارة نيظيكٕ أكًهّ طيٕاصم ان ًم نتذقيق أفالم َتيج يًكُ عهٗ انزغى يٍ ْذِ انتذد ب .

* انقٕائى انًبني انكبيه ٔ ،انتذهيال ان بص ٓب  ،يتبد عهٗ انًٕقع اإلنكتزَٔي نشزك نيظيكٕ.
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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 5539
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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