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نشرة إخبارية

نتائج أعمال الربع الثانى من عام 0202
انتعاش المبيعات يؤدى للعودة إلى أرباح التشغيل
 :2221أعلنتتش كتتليس كو تتويا نتتتل اكنجتتة اكن ن تتس كللب ت اكثتتةن اكننجه ت ف ت
اإلسككدرية ف ك  11أغس ك
 30وانوتا  ،2021حوت الجف تش اإلوتلاااش بن تتبس  ٪66كجتت  636نلوتا نوت  ،ت لش اككتليس لبت جكتتلول
(لب قب اكفة اة ااكضلوبس)  3.1نلوا نو نقةلنس بخ ةلة جكلولوس  65.1نلوا نو ف اكلبت اكثتةن نت عتةم
 .2020لش اككليس تةف خ ةلة قالهة  6.6نلوا نو ف اكلب اكثتةن نقةلنتس بتتةف خ تةلة قتالهة 55
نلوا نو ع نفس اكفجلة ن اك ةم اك ةبق.
فً األشهش اٌسج االوًٌ اسحفعج االيشاداث بٕسبت ٌ %14خبٍغ ٍِ 4.632,1يىْ صٕيه ,لش اككتليس لبت جكتلول
قاله  13.4نلوا نو ِماسٔت بخساسة حشغيٍيت ٍِ 33,3يىْ صٕيه ف اكنتف األا ن عةم ,2020
لش اككليس تةف خ تةلة قتالهة  23.6نلوتا نوت فت اكنتتف األا نقةلنتس بتتةف خ تةلة قتاله 145.1
نلوا نو ع نفس اكفجلة ن اك ةم اك ةبق.
اقا علق اك وا  /لبلش غلغال -ل وس ن لس اإلاالة بقاك  :يسعذٔي ححسٓ ٔخائش ششوخٕا ٌيسيىى ِصش فً هزا
اٌشبع ِماسٔت باٌشبع اٌسابك ,ال يزاي اٌطٍب عًٍ حصذيش األدواث اٌصحيت يفىق اٌزيادة فً اإلٔخاسِّ ،ا يخيح ٌٕا ححميك
ِبيعاث حصذيش لياسيت ،ولذ أدي رٌه إًٌ ححميك أسباح حشغيٍيت وأسباح لبً اٌعشائب ألوي ِشة ِٕز أوزش ِٓ رالد
سٕىاث,
ما زلنا نعمل من أجل العودة إلى الربحٌة المستدامة والهامة وهذا الربع ٌمثل خطوة هامة فى هذا التعافى .لدٌنا توقعات
قوٌة للطلب حتى عام  ،0200مما ٌمنحنا فرصة لضبط مزٌج المبٌعات لتحقٌق الربحٌة المثلى واالستدامة وتنوٌع
المخاطر .أشىشوُ عًٍ اهخّاِىُ اٌّسخّش ودعّىُ ٌششوخٕا ٌيسيىى,
وأضاف السٌد /طاهر غرغور -الرئٌس التنفٌذي لشركة لٌسٌكو مصر لائالا :هزا اٌشبع هى اٌشبع اٌشابع عًٍ اٌخىاٌي فً
ححسٓ إصّاًٌ اٌهىاِش واألسباح لبً اٌفىائذ واٌعشائب واإلهالن واالسخهالن ( ,)EBITDAإٔه اٌشبع األوي ِٕز أوزش
ِٓ رالد سٕىاث اٌزي حممٕا فيه أسباح حشغيٍيت لبً اٌفىائذ واٌعشائب ( )EBITووزٌه أسباح لبً اٌعشائب ,حعخبش
اٌّماسٔت ِع اٌعاَ اٌسابك ال ِعًٕ ٌها إًٌ حذ ِا ،حيذ حعشظٕا ٌعشبت وبيشة ِٓ اٌّىصت األوًٌ ِٓ ,COVID-43
ٌمذ شهذٔا ّٔى اٌذيٓ ِع اسحفاع أسصذة اٌعّالء ِع ححسٓ اٌّبيعاث ووزٌه إعادة بٕاء اٌّخزوْ اٌزي لذ اسخٕفذ خالي
اٌفصىي اٌمٍيٍت اٌّاظيت بسبب ححذياث اٌعشض واٌطٍب اٌمىيت ,أٔا ِخفائً بأدائٕا فً إٌصف اٌزأً ِٓ اٌعاَ ،وأحىلع
اسخّشاس إٌخائش اٌّحسٕت اٌخً شهذٔاها فً إٌصف األوي فً اٌفصىي اٌمادِت,
ال يزاي أِاَ ٌيسيىى اٌىزيش ٌخفعٍه ٌّىاصٍت ححسيٓ اٌهىاِش وحخفيط اٌّصشوفاث اٌعاِت وٕسبت ِٓ اٌّبيعاثِ ،ع
اإلسخّشاس فً إٌّى فً اٌفصىي اٌمادِتٔ ,حٓ ٔبحذ عٓ غشق إلعادة اٌهيىٍت وحخفيط األعباء اٌعشيبيت غيش اٌّخٕاسبت,
سيىاصً فشيك إداسة ٌيسيىى بأوٍّه اٌعًّ ٌخحميك أفعً إٌخائش اٌّّىٕت,

* اٌمىائُ اٌّاٌيت اٌىاٍِت  ،واٌخحٍيالث اٌخاصت بها ِ ،خاحت عًٍ اٌّىلع اإلٌىخشؤي ٌششوت ٌيسيىى,
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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  02عاما 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:

+ 022 005 2200
+ 022 005 2200
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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