ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

اقتراح توزيعات االرباح لعام ٢٠١٤
قرر مجلس ادارة شركة ليسيكو مصرتوزيع نقدى قدره  ٠٫٢٥جنية للسھم الواحد عن النتائج
المالية لعام  ٢٠١٤بقيمة إجمالية  ٢٠مليون جنية.
االسكندرية فى  ٢٦مارس  -٢٠١٥قرر مجلس ادارة شركة ليسيكو مصراقتراح بتوزيع نقدى قدره
 ٠٫٢٥جنية للسھم الواحد عن النتائج المالية لعام ٢٠١٤
وسوف يعرض مجلس ادارة الشركة قراره للمساھمين فى اجتماع الجمعية العمومية السنوى يوم
الثالثاء الموافق  ٣١مارس  ٢٠١٥فى تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا ً بفندق ھيلتون اسكندرية
كورنيش قاعة امبـ= )  ٥٤٤طريق الجيش سيدى بشر (
وفقا ً لموافقة الجمعية العمومية فإن الشركة سوف تقوم بتوزيعات نقدية قدرھا ٠٫٢٥جنية للسھم
الواحد بقيمة إجمالية  ٢٠مليون جنية .ومن المتوقع ان يتم صرف التوزيعات فى أخر ابريل من
العام الجارى وسوف نؤكد على تاريخ الصرف بعد انعقاد الجمعية العمومية.
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور  -رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو  -بقوله :
" بالرغم من الصعوبات فى ظروف التشغيل التى واجھتنا فى النصف الثانى من عام  ٢٠١٤وبداية
عام  ٢٠١٥فإن النتائج القوية التى تحققت فى النصف االول من عام  ٢٠١٤مازالت تعطينا أداء
قوى للعام ككل  ,نحن نريد ان نشارك مساھمينا ھذا النجاح وفى ذات الوقت نحافظ على الموقف
النقدى لشركتنا بقدر االمكان لكى نستطيع مواجھة ھذه الفترة الصعبة التى نمر بھا ونحن نشكركم
على دعمكم وثقتكم فى الشركة"
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ما يتعلق بليسيكو
ليسيكو )رمز األسھم  ( 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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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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