ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

 5..1مليون دوالر حصيلة بيع أراضي في لبنان
بيع  ...2ألف متر مربع من العقارات الفائضة مقابل  5..1مليون دوالر أمريكي
اإلسكندرية في  2أبريل  :2222قامت شتكة يسيتسةز يانتا )احتى شتكةا يسيتسةز م تك( ااست اثنتس مت
قطتتت اضكااتتتث ايثتثتتت ايلتتتث يكاتتت ي استتت تتتث  .9102لتتت استتت 99.229ملتتتك مكاتتت متتت اضك م ااتتت
 00.256.911ىزالك أمكسةث ( 909.0م سز جنسه)  ،ا سم  511ىزالك أمكسةث ي ملك ايمكا .
يتسل ايتتلمىا ايملح تتت اين ىست مت اياست يمفت ايتتىسز تتث يسيتسةز يانتتا زيتتل ى يت انمفتتا حتتزايث
 ٪91ث ا ث ىسز ايمجمزي  ،ل ايلت  01.1م سز ىزالك أمكسةث ( 067.6م سز جنسته م تك ) مت
ح س اياس زيسل ايلت ايما غ ايملا اياتايغ  0.6م ستز ىزالك أمكسةتث ( 62.5م ستز جنسته م تك ) ا تى
حزايث  21سز يم ينىما ستل ن ت م ةست اضك اايةامت  .زيتلهرك ذت ا ايم تامت ت نلتارب ايكات اضز .
لجك يسيسةز يانا مناقشا م ايم كاس اشأ شكزط لمفس ةاسكة ايمىسزنس .
ال سزا يى يسيسةز يانا قط أك
م ك مياحلرا  90.2أي ملك ي اس .

مياحلرا  5.5أيت

ملتك مكات ي است زقط ت أك

زي ت كرتسم مج تم ىاكة يسيتسةز م تك  ،جس اتك جكجتزك  ،قتارتي :ه است ذت ا اضك
مطط ياىة ذسة يسيسةز زلمث لى ا ن ىس ةاستكة يتىي نشتاط ايشتكة  ،يتس ى لمفتس
قسم م كز ا ايفزارى احزايث  06م سز جنسه م ك ينزسيا ه.
زينزا

اياحث ي ايفكص ايمنايا ي ل ك
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أمتك يتى يسيتسةز
مطتزة مرمت تتث
ايتىس يت مفت

اضكااث ايزارىة ايملا س ايلث نمل ةرا ث يانا زم ك.
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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  05عاما 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:

+ 352 005 5500
+ 352 005 5530
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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