ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

تعلن شركة ليسيكو عن نيتھا لشراء  %١٠من أسھمھا كأسھم خزينة
قرر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بجلسته المنعقدة في  ٢٠١٧ / ٧ / ٢٤على شراء أسھم
خزينة بالحد األقصى المسموح به ،وھو  %١٠من أسھم الشركة ) ٨.٠٠٠.٠٠٠سھم( كما وافق
مجلس إدارة الشركة على عرض سعر خاص وھو  ٦جنيه للسھم .
تم اليوم االفصاح عن قرار مجلس اإلدارة والبدء في إتخاذ االجراءات الالزمة الستصدار موافقة
البورصة على اتمام عملية الشراء .
تتوقع إدارة الشركة من البورصة المصرية – بناءاً على قرار مجلس االدارة – تقديم شاشة عروض
بيع خاصة لمدة خمسة أيام للمساھمين لتقديم أسھمھم لھذا العرض  ،تتفھم الشركة انه فى حالة ارتفاع
عدد االسھم المعروضة سيتم تخصيص االسھم المطروحة على أساس نسب التخصيص.
كما علق السيد  /طاھر غرغور العضو المنتدب والرئيس التنفيذى " إننا نؤمن أن سعر سھم الشركة
ال يعكس تحسن عمليات الشركة فى عام  ٢٠١٧وھذا يعد فرصة لالستثمار لزيادة عائدات
المساھمين .إننى أتمنى أن أحصل على الموافقة لھذه العملية و تقديم عرض للسوق فى االيام المقبلة.
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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.

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 :
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