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شرررركة مسرررتشرررفى كليوباترا تعلن إتمام صرررفقة االسرررتحوا على مسرررتشرررفى
«الكاتب»
إتمام نقل ن شاط وأ صول م ست شفى «الكاتب» تحت عالمة شركة م ست شفى كليوباترا يأتي عقب االنتهاء من شراء كافة أ صولها
العقارية خالل شهر ديسمبر 2018
القاهرة في  5نوفمبر 2019
أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م( .كود البورصة المصرية  ،)CLHO.CAوهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع
األسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري ،عن إتمام عقد نقل النشاط التشغيلي لمستشفى
خاص من حيث عدد
َّ
«الكاتب» تحت إدارة وعالمة شررركة مسررتشررفى كليوباترا ،وهي أحدث إضررافة لشرربكة المسررتشررفيات التابعة للمجموعة .ويأتي ذلك
بعد إتمام عملية شرررراء أصرررول المسرررتشرررفى العقارية في ديسرررمبر  ،2018على أن يتم إتمام التنفيذ وتولي إدارة المجموعة جميع
العمليات اليومية بالمستشفى بد ًءا من  6نوفمبر .2019
وقد حصرررل مجلس اإلدارة على موافقة الجمعية العامة العادية خالل اجتماعها المنعقد في  3ديسرررمبر  ،2018وذلك لتنفيذ صرررفقة
االسررررتحواذ المذكورة ،والتي بلغت قيمتها اإلجمالية  279مليون جنيه ،مقابل قيمة شررررراء األصررررول العقارية التابعة للمسررررتشررررفى
باالضافة الى قيمة نقل نشاط وأصول المستشفى تحت عالمة شركة مستشفى كليوباترا وفقًا لشروط االتفاقية مع الشركة المشغلة.
سريرا ،كما تضم مركز متميز في
وتقع مستشفى «الكاتب» في حي الدقي بمنطقة القاهرة الكبرى ،وتبلغ طاقتها االستيعابية 89
ً
مؤخرا إجراء العديد من التحديثات الرئي سية لمن شآتها ومعداتها الطبية ،حيث تعتزم
عالج أمراض الكلى .وقد شهدت الم ست شفى
ً
شركة مستشفى كليوبترا إجراء المزيد من التحديثات وإضافة معدات طبية متطورة لالرتقاء بقدراتها وتحويلها مركز متميز في
عالج أمراض المسالك البولية.
وفي هذا السررررياق أوضرررر الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضررررو المنتدر لشررررركة مسررررتشررررفى كليوباترا ،أن عملية
االسررتحواذ على مسررتشررفى «الكاتب» تأتي في إطار االسررتراتيجية التي تتبناها الشررركة والتي تهدإ إلى االرتقاء بقطاع الرعاية
معيارا يحتذى به لما يجب أن تكون
الصحية المصري من خالل توفير منظومة متكاملة من الخدمات الطبية فائقة الجودة ،وتقديم
ً
عليه مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في مصر.
جدير بالذكر أن العملية المذكورة تمثل أحدث صررفقات االسررتحواذ التي تنفذها المجموعة في إطار اسررتراتيجية النمو التي تتبناها،
والتي تهدإ إلى التوسع بشبكة المستشفيات التابعة وتنمية تواجدها.
– نهاية البيان –
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عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر ،وتتخصص في تقديم باقة واسعة
من خدمات الرعاية الصررحية العامة والمتخصررصررة وخدمات الطوار عبر خمسررة مسررتشررفيات رئيسررية في القاهرة الكبرى ،وهي مسررتشررفى
كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب.

معلومات عن السهم

اعتبارا من سبتمبر 2019
هيكل المساهمين
ً

كود البورصة المصريةCLHO.CA :
تاريخ القيد :يونيو 2016
عدد األسهم 1.600 :مليون سهم

لالستعالم والتواصل
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

٣٨

٦٢

حسن فكري
مدير التخطيط االستراتيجي وعالقات المستثمرين
ت+2 )0(2 2241 7471 :
hassan.fikry@cleohc.com
investors.cleopatrahospitals.com

■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

التوقعات المستقبلية
يحتوي هذا البيان على توقعات مسرررتقبلية ،والتوقع المسرررتقبلي هو أي توقع ال يتصرررل بوقائع او احداث تاريخية ،ويمكن التعرإ عليه عن طري اسرررتخدام مثل العبارات والكلمات االتية قوفقا
للتقديراتق ،قتهدإق ،قمرتقبق ،قتقدرق ،قتتحملق ،قتعتقدق ،ققدق ،قالتقديراتق ،قتفترضق ،قتوق عاتق ،قتعتزمق ،قترىق ،قتخططق ،قممكنق ،قمتوقعق ،قمشرررررررروعاتق ،قينبغيق،
قعلى علمق ،قسررررررروإق ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى ممايلة التي تهدإ الى التعرإ على التوقع باعتبارل مسرررررررتقبلي .هذا ينطب  ،على وجه الخصررررررروص ،إلى التوقعات التي
تتضررمن معلومات عن النتائا الم الية المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجارية واإلدارة ،والنمو أو الربحية والظروإ االقتصررادية والتنظيمية العامة في المسررتقبل وريرها من
المسائل التي تؤير على الشركة.
التوقعات المسرررررررتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشرررررررركة (قاالدارةق) على أح داث مسرررررررتقبلية ،والتي تقوم على افتراضرررررررات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة ورير معروفة
ومجهولة ،وريرها من العوامل التي قد تؤير على ان تكون نتائا الشررررركة الفعلية أو أداءها أو إنجاااتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائا في المسررررتقبل ،أو عن أداء الشررررركة أو انجاااتها
الواردة في هذل التوقعات المسررررتقبلية صررررراحة أو ضررررمنا .قد يتسرررربب تحق أو عدم تحق هذا االفتراض في اختالإ الحالة المالية الفعلية للشررررركة او نتائا عملياتها اختالفا جوهريا عن هذل
التوقعات المستقبلية ،أو عدم تواف التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.
تخضرع أعمال الشرركة لعدد من المخاطر والشركو التي قد تتسربب في اختالإ التوقع المسرتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع .وهذل المخاطر تتضرمن التقلبات بأسرعار
الخامات ،أو تكلفة العمالة الالامة لمزاولة النشراط ،وقدرة الشرركة على اسرتبقاء العناصرر الرئيسرية بفري العمل ،والمنافسرة بنجا وسرط متغيرات األوضراع السرياسرية واالجتماعية والقانونية
واالقتصررادية ،سررواء في مصررر أو على صررعيد االقتصرراد العالمي ،ومسررتجدات وتطورات قطاع الرعاية الصررحية على السرراحة اإلقليمية والدولية ،وتداعيات الحرر ومخاطر اإلرهار ،وتأيير
التضخم ،وتغير أسعار ال فائدة ،وتقلبات أسعار صرإ العمالت ،وقدرة اإلدارة على التحر الدقي والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.
بعض المعلومات الواردة في هذل الوييقة ،بما في ذلك المعلومات المالية ،طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي ،وبالتالي فإنه في حاالت معينة قد يختلف المجموع أو النسب
المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.
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