ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

نتائج أعمال الربع الثانى من عام 0202
توازن الخسائر التشغيلية نتيجة انخفاض المبيعات مع انخفاض صافى المصروفات التمويلية
 :0202أعلنتتش كتتليس كو تتويا نتتتل اكنجتتة اكن ن تتس كللب ت اكثتتةن اكننجه ت ف ت
اإلسككدرية ف ك  13أغس ك
 03وانوا  ،0303حوث انخفضش اإلولاداش بن بس  ٪03كجتل  080نلوان نوه ،لش اككليس خ تةل جكتيولوس
(خ ةل قبل اكفة د ااكضلوبس)  32.1نلوان نوته ناةلنتس بخ تةل جكتيولوس  00نلوتان نوته فت اكلبت اكثتةن نتن
عةم  .0319لش اككليس تةف خ ةل قدلهة  52نلوان نوه فت اكلبت اكثتةن ناةلنتس بتتةف خ تةل قتدلهة
 83.9نلوان نوه عن نفس اكفجل نن اك ةم اك ةبق.
فىىٗ شهرىىٓز شنضىىى شنٔنىىٗ شَراعىىى شنبىىزش ش ُض ى  %92نت ه ى  8.878يهيىىٌٕ يُيىىّ 7ت لش اككتتليس خ تتةل
جكيولوس قدلهة  90.0نلوان نوه يقارَ ز ح تشغيهٗ  972يهيٌٕ يُيّ ف اكنتف األال نن عةم 70319
لش اككليس تةف خ ةل قدلهة 115.1نلوتان نوته فت اكنتتف األال ناةلنتس بتتةف خ تةل قتدل 111.9
نلوان نوه عن نفس اكفجل نن اك ةم اك ةبق.
اقد علق اك ود  /لبلش غلغال -ل وس ن لس اإلدال بااكه : :نقد رٓد شنز غ شنثاَٗ تأثيزشً أك ز نٕ اء فيزٔس
كٕرَٔا ػهٗ شنُتائج شنتشغيهي ٔ 7كاَى ي يؼا تصدبز شه ٔش شنصحي أقم كثيز َتيج إلغالق شهصٕشق شهٔرٔ ي 7
ٔكاَى شنً يؼا شنًحهي ٔ صا ػاي قطاع شن الغ أقم تأثزشً ،كًا شصتاا يٍ إػا ة ْيكه غاق شن الغ شإلَتايي فٗ
شنؼاو شنًاظٗ 7ػهٗ شنزغى يٍ شَرااض شنً يؼا  ،فقد شيتزَا ْذش شنز غ يغ شَرااض ك يز فٗ صافي شندبٍ ،حيث قًُا
تحصيم  5.8يهيٌٕ يُيّ يصزٖ يٍ يغ أرشظٗ فٗ ن ُاٌ فٗ شنز غ شهٔل ٔحققُا تدفقا َقدب يٍ شنؼًهيا 7
ن تزشل شنصٕرة غيز يؤكدة ،فًٍ شنحكً أٌ َظم حذربٍ َٔضتؼد نُٓاب ػاو يهيئ انتحدبا  7إٌ شنرطٕش شنتٗ شترذتٓا
نيضيكٕ نتحضيٍ ْيكم شنتكها ٔشنًيزشَي شنؼًٕيي تعؼُا فٗ ٔظغ ييد نالصتاا ة يٍ شنَتؼاط ػُديا بحد 7
ٔأظاف شنضيد /غاْز غزغٕر -شنزئيش شنتُايذٖ نشزك نيضيكٕ يصز :أَا فرٕر تًكٍ يدرشءَا يٍ إ شرة شهيٕل لالل
ْذش شنز غ شنًهيء انتحدبا  7فقد تًكُٕش يٍ ترايط يرزٌٔ يًيغ شنًُتجا ٔشنًٕش  ،كًا حزصٕش ػهٗ ترايط قيً
يدبَٕي شنؼًالء ،وػًهى يًيغ شنازق ػهٗ تقهيم تكانيف شنؼًان ٔلاط كاف شنُاقا شنًحتًه َ 7تيج نذنك ،حققى
نيضيكٕ تدفقا َقدب اإلظاف إنٗ يتحصال يٍ يغ أرشظٗ فٗ ن ُاٌ7
ْٔذش بجؼهُا فٗ ٔظغ أقٕٖ نهتغهب ػهٗ تحدبا قي شنؼاو 7 7يغ شنحااظ ػهٗ صالي يٕظايُاْ ،دفُا ْٕ شنصتًزشر فٗ
تقدبى أفعم شنرديا نؼًالئُأ ،شنحااظ ػهٗ يكاَتُا فٗ شهصٕشق ،يغ إ شرة شنتكانيف ٔشنصتًزشر فٗ شنتزكيز ػهٗ
شنزقا شنُقدب شنصاري ٔإ شرة رأس شنًال شنؼايم يٍ أيم تقهيم شنحاي إنٗ شنتًٕبم أثُاء تُقهُا فٗ ْذِ شناتزة 7إٌ فزبق
إ شرة نيضيكٕ صيٕشصم شنؼًم يٍ أيم تحقيق أفعم َتيج يًكُ 7

* شنقٕشئى شنًاني شنكايه ٔ ،شنتحهيال شنراص ٓا  ،يتاح ػهٗ شنًٕقغ شإلنكتزَٔي نشزك نيضيكٕ7
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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.

 35أغسطس 4242

صفحة  4من 4

