نشرة إخبارية

ليسيكو مصر ش.م.م

اخطارنقل تداول شھادات اإليداع الدولية من الجدول الرسمى الى غير
الرسمي ببورصة لندن
اإلس كندرية ف ي  ١١ن وفمبر  :٢٠١٤س بق و ق د اعلن ت لي سيكو م صر ف ى  ٤اغ سطس  ٢٠١٤ع ن نيتھ ا ف ى نق ل ت داول
شھادات االيداع الدولية من الجدول الرسمى الى غير الرسمى ببورصة لندن و التى تمثل قيمة كل شھادة ايداع واحد س ھم
عادى بقيمة خمسة جنيھات مصرية.
اليوم و فى تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت لندن ،اعلنت السلطات المالية عن نقل شھادات االي داع الدولي ة م ن الج دول
الرسمى منذ ذلك الحين .كما اعلنت بورصة لندن اليوم نقل تداول شھادات االيداع الدولية.
فى حالة وجود أي استفسارات تتعلق بما سبق أعاله يرجى االتصال بقسم عالقات المستثمرين ليسيكو ir@lecico.com
أو االتصال بالشركة من خالل قسم خدمة العمالء م ن موقعھ ا عل ى ش بكة االنترن ت ) (www.lecico.comأو االت صال
بالمودع عبر عالقات المساھمين في بنك أوف نيويورك ميلون على +1-888-269-2377
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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.

لمزيد من المعلومات ،نرجو االتصال:
طاھر ج .غرغور
+ ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١
تليفون:
+ ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩
فاكس:
بريد الكترونيtgargour@lecico.com :

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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