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شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م تطلب موافقة الجهات الرقابية لتقديم عرض شراء إجبارى
لالستحواذ على الحصة المتبقية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م
القاهرة في  14ديسمبر 2016
أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م (كود البورصة المصرية  – )CLHO.CAوهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث
األسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق الم صري – أن مجلس اإلدارة قد وافق على التقدم بطلب الح صول على موافقة الجهات
عدد
َّ
الرقابية لتقديم عرض شرررررررا إجباري وفقا َ ألحكام الباب الثاني عشررررررر من اللتحة التنفيذية لقانون سرررررروق رأ المال رقم  95لسررررررنة ،1992
للستحواذ على حصة  %47.283المتبقية من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م .وذلك بسعر  110جنيه مصري للسهم.
وتقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية االكتتاب بدور المسرررتشرررار المالي للصرررفقة بينما يقوم مكتب ذوالفقار وشرررركا للسرررتشرررارات
القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للشركة.

– نهاية البيان –

عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر ،وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية ال صحية العامة والمتخصصة وخدمات
الطوارئ عبر أربعة مسررتشررفيات رتيسررية في القاهرة الكبرى ،وهي مسررتشررفى كليوباترا ومسررتشررفى القاهرة التخصررصرري ومسررتشررفى الني بدراوي ومسررتشررفى
الشروق.

لالستعالم والتواصل
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
هدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين
ت+2 )0(2 2241 7471 :
hoda.yehia@cleohc.com
investors.cleopatrahospitals.com

التوقعات المستقبلية
يحتوي هذا البيان على توقعات مسررررتقبلية ،والتوقم المسررررتقبلي هو أي توقم ال يتصرررر بوقاتم او احداي تاريخية ،ويمكن التعري عليه عن ريق اسررررتخدام مث العبارات والكلمات االتية "وفقا
للتقديرات"" ،تهدي"" ،مرتقب"" ،تقدر"" ،تتحم "" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقديرات"" ،تفترض"" ،توق عات"" ،تعتزم"" ،ترى"" ،تخطط"" ،ممكن"" ،متوقم"" ،مشروعات"" ،ينبغي"" ،على
علم"" ،سرررروي" ،او في ك حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماالة التي تهدي الى التعري على التوقم باعتبار مسررررتقبلي .هذا ينطبق ،على وجه الخصرررروص ،إلى التوقعات التي تت ررررمن
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معلومات عن النتاتج الم الية المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررألن األعمال التجارية واإلدارة ،والنمو أو الربحية وال روي االقتصررادية والتن يمية العامة في المسررتقب وريرها من المسررات
التي تؤار على الشركة.
التوقعات المستقبلية تعكس وجهات الن ر الحالية إلدارة الشركة ("االدارة") على أ حداي مستقبلية ،والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي على مخا ر معروفة ورير معروفة ومجهولة،
وريرها من العوام التي قد تؤار على ان تكون نتاتج الشركة الفعلية أو أدا ها أو إنجازاتها مختلفا اختلفا جوهريًا عن أي نتاتج في المستقب  ،او عن أدا الشركة أو انجازاتها الواردة في هذ
التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا .قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختلي الحالة المالية الفعلية للشركة او نتاتج عملياتها اختلفا جوهريا عن هذ التوقعات المستقبلية ،أو
عدم توافق التوقعات سوا كانت صريحة او ضمنية.
تخ ررم أعمال الشرركة لعدد من المخا ر والشرركوا التي قد تتسرربب في اختلي التوقم المسررتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختلفا جوهريًا عن األمر الواقم .وهذ المخا ر تت ررمن التقلبات بألسررعار
الخامات ،أو تكلفة العمالة اللزمة لمزاولة النشررا  ،وقدرة الشررركة على اسررتبقا العناصررر الرتيسررية بفريق العم  ،والمنافسررة بنجاو وسررط متغيرات األوضرراع السررياسررية واالجتماعية والقانونية
واالقتصررادية ،سرروا في مصررر أو على صررعيد االقتصرراد العالمي ،ومسررتجدات وتطورات قطاع الرعاية الصررحية على السرراحة اإلقليمية والدولية ،وتداعيات الحرب ومخا ر اإلرهاب ،وتألاير
الت خم ،وتغير أسعار الفاتدة ،وتقلبات أسعار صري العملت ،وقدرة اإلدارة على التحرا الدقيق والسريم لتحديد المخا ر المستقبلية ألنشطة الشركة مم إدارة المخا ر.
بعض المعلومات الواردة في هذ الوايقة ،بما في ذلك المعلومات المالية ،رأ عليها بعض التعديلت بغرض التقريب العددي ،وبالتالي فإنه في حاالت معينة قد يختلف المجموع أو النسرررررررب
المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

بيان صحفي

2

