ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

نتائج أعمال الربع األول من عام 0202
إنتعاش المبيعات يؤدى إلى انخفاض كبير فى الخسائر
اإلسكندرية في  26مايو  :2221أعلنت شركة ليسيكو مصر النتائج المجمعة للربع األول المنتهى فى  31ماار
 ،0201حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪01لتصل  622.5مليون جنيه ،ساجلت الشاركة ربا تشاييلى (ربا قبال
الفائدة والضريبة)  12.1مليون جنيه مقارنة بخسارة تشييلية  0..0مليون جنيه فاى الرباع األول مان عاا .0202
سجلت الشركة صافى خسارة قدرها  16..مليون جنيه فى الربع األول مقارنة بصافى خسارة قدرها  10.1مليون
جنيه عن نف الفترة من العا السابق.
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور -رئي مجل اإلدارة بقوله :حٕاصم شزكخُب حمذيى َخبئح خيذة في بيئت عبنًيت حيث
يذعى انطهب انمٕٖ َخبئح انخصُيع عبنًيبً .بصزف انُظز عٍ بعط اإلحدبْبث انًعبكظت ٔانًخعهمت بشٓز ريعبٌ فٗ انزبع
انثبَٗ ،طخظخًز نيظيكٕ في انبُبء عهٗ ْذِ األرلبو فٗ انعبو انًمبم ٔأَب يخفبئم بأٌ نيظيكٕ طخحمك ححظُب ً كبيزاً ْذا انعبو
يمبرَت ببنعبو انظببك.
وأضاف السٌد /طاهر غرغور -الرئٌس التنفٌذي لشركة لٌسٌكو مصر لبئلً :فٗ انزبع األٔل ،حممج نيظيكٕ ححظُبً فٗ
ئخًبنٗ انٕٓايش ٔئخًبنٗ األرببذ فٗ خًيع انمطبعبث ،يًب أعطٗ أفعم َخبئح حشغيم ربع طُٕيت عهٗ يذار انعبييٍ
انًبظيئٍ .بفعم انخحظٍ فٗ األداء ٔأرببذ ئطخثُبئيت بميًت  1..1يهيٌٕ خُيّ ،فمذ طدهج انشزكت ألٔل يزة أرببذ لبم
انعزائب ٔأدَٗ صبفٗ خظبرة يُذ أكثز يٍ عبييٍ.
حممُب حذفمبث َمذيت ٔحخفيعبث كبيزة فٗ انذيٌٕ عهٗ يذار انزبع يع حذفمبث َمذيت لٕيت يٍ انعًهيبث ،عهٗ انزغى يٍ
بعط انشيبداث فٗ انًخشٌٔ ًَٕٔ أرصذة انعًلء.
حععُب ْذِ انبذايت انمٕيت عهٗ أطض خيذة نعبو  ،0201عهٗ انزغى يٍ أَُب َٕاخّ حببغإاً يٕطًيب ً فٗ انزبع انثبَٗ بظبب
شٓز ريعبٌ ٔسيبدة فٗ حكبنيف انًكًلث انبلطخيكيت ٔانخعبئت ٔانشحٍ .رفعج نيظيكٕ األطعبر فٗ يصز ٔانشزق
األٔطػ نهبذء فٗ حعٕيط ْذِ انشيبدةٔ ،بذأَب في رفع األطعبر فٗ أٔرٔبب عهٗ انزغى يٍ أٌ ْذا ال يشال يميذاً ببَخفبض
انخعخى اإلخًبنٗ ٔانعمٕد يع كببر انعًلء فٗ أطٕاق انخصذيز.
ال يشال أيبو نيظيكٕ انكثيز نخفعهّ نًٕاصهت ححظيٍ ْٕايش األدٔاث انصحيت ٔرؤيت اَخفبض انًصزٔفبث انعبيت كُظبت
يٍ انًبيعبث ،حيث َظخًز في سيبدة حدى انًبيعبث ٔاإليزاداث في انفصٕل انمبديتَ .حٍ أيعب ً َهمٗ َظزة دليمت عهٗ
كيفيت ئعبدة ْيكهت شزكخُب نخخفيط األعببء انعزيبيت.
حظم يًٓت نيظيكٕ انًظخمبهيت ْٗ سيبدة اإلَخبج ٔانًبيعبث يع انعًم يٍ أخم انخحظيٍ انًظخًز فٗ ئدارة انخكبنيف ٔرأص
انًبل انعبيم ٔانخذفمبث انُمذيت .يعخًذ انكثيز يٍ َدبحُب فٗ ْذا عهٗ عٕايم خبرخيتٔ ،نكٍ حأكذٔا يٍ أٌ فزيك ئدارة
نيظيكٕ بأكًهّ طيظخًز فٗ انعًم نخحميك أفعم انُخبئح انًًكُت فٗ يدبالث انخزكيش ْذِ في أٖ يٕلف.

* انمٕائى انًبنيت انكبيهت ٔ ،انخحهيلث انخبصت بٓب  ،يخبحت عهٗ انًٕلع اإلنكخزَٔي نشزكت 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 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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