نشرة إخبارية

ليسيكو مصر ش.م.م

اعتماد المحكمة لعرض مشترى لليسيكو فرنسا مع دعم مالى و
عقد توريد منتجات من ليسيكو مصر
اإلسكندرية في  ٢٣يونية  :٢٠١٤اتجھت ليسيكو فرنسا رسميا الى الت صفية ف ى  ٣١اكت وبر  ، ٢٠١٣و من ذ ذل ك
الح ين آل ت ادارتھ ا ال ى م صفى ق ضائى ت م تعيين ه م ن قب ل المحكم ة التجاري ة اليج اد م شترى ج اد طبق ا لمب دأ
االستمرارية او تصفية اصولھا و بيعھا.
فى  ٥يونية  ٢٠١٤اعتمدت المحكمة عرض شراء طبقا لمبدا االستمرارية .و قد تم بيع الشركة لشركة اتش ب ى –
ام بى القابضة ،و التى يمتلكھا المدير العام الحالى لشركة ليسيكو فرنسا مع شريك اخر.
ش ركة ات ش ب ى – ام ب ى ق دمت عرض ا يت ضمن اع ادة الھيكل ة ل راس الم ال م ع جدول ة ل بعض ال دفعات الم ستحقة
ل بعض ال دائنين باالض افة ال ى خط ة لتخف يض العمال ة ب ـ  ٥٧موظ ف .ھ ذا و ق د ت م االتف اق ب ين لي سيكو م صر و
المصفى القضائى على المساھمة من قبل ليسيكو بقيمة  ٢٨٠.٠٠٠يورو و التى تمثل أعباء تخفيض العمالة.
و لدعم الشركة الجديدة فقد تم ابرام اتفاق تجارى بين ليسيكو فرنسا )سوف يع اد ت سميتھا الحق ا( و لي سيكو م صر
ينص على اس تمرار ام داد ال شركة بالمنتج ات م ن االدوات ال صحية .باالض افة ال ى ذل ك ت م االتف اق عل ى م ساھمة
ليسيكو مصر بقيمة  ٣١٥.٠٠٠يورو و التى تمثل اعادة ھيكلة راس المال قبل بيعھا الى المال ك الجدي د  ،و اخي را
ابرام قرض بقيمة  ٥٠٠.٠٠٠يورو كمتطلبات راس المال العامل على ان يتم سداده خالل ثالث سنوات من خ الل
ربطه بحجم مشتريات الشركة من مصر.
ھذا و نود االشارة الى ان ليسيكو مصر االن ليس لھا حقوق ملكية او التزامات تجاه ليسيكو فرنسا.

 ٢٣يونية ٢٠١٤

صفحة  ١من ٢

ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

ما يتعلق بليسيكو
ليسيكو )رمز األسھم  ( LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY:أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات
الصحية وبالجودة التصديرية بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ولبنان ،وبخبرة تزيد
عن  ٥٠عاما في ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.
تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط
والموقع الجغرافي واالستراتيجي في مصر ولبنان .إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا
التكلفة الستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من األدوات الصحية ،ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى
عديدة بأوروبا ،وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا
بماركات وعالمات تجارية لشركات أوروبية.
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زوروا موقعنا على االنترنت www.lecico.com :
قوائم النظرة المستقبلية
ھذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة والتي ربما تتطابق أو تتماثل
مع استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو
بمناقشة بعض االستراتيجيات أو الخطط .مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية
بالشركة ،وھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة في اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات التي تحمل نسبة من
المخاطر أو عدم التأكد أو الفروض .كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألھداف الشركة والتي قد
تختلف مع النتائج المستقبلية التي ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليھا "قوائم النظرة
المستقبلية“ .لذلك لزم التنويه والتنبيه.
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