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شركة مستشفى كليوباترا تبدأ إجراءات االستحواذ على «النزهة الدولي»
مستتفىتتلي باترا تطل تماا مرلالج لت ا ر لتطة اتج تفلعرض مطل م تر تىتتطل  %011من أستتاض مستتفىتتلي لتلدوج لتعيتر ستت ت
إلض اج  001سطرط إتي أببط م مرمج مسفىلت ر ةم ع خ ص ار لتسرق لتمصطي

القاهرة في  81يناير 8181
أمالت لتترم شتطبج مستفىتلي باترا تطل .ممممم دبرل لتبر اتج لتمصتطرج  ،)CLHO.CAيور أببط م مرمج مستفىلت ر ةم ع
لألستط يبلت معل لتمستفىلت ر لتف ا ج ار لتسرق لتمصطي ،أنا طابت مرلالج لتاتئج لت مج تاطة اج لتم تتج
خ ص من حتث معل
ة
ماي لتفلعم ا طل م تر تىطل  %011من أساض مسفىلي لتلدوج لتعيتر ا تل وط م
يت فدم مستتتفىتتتلي باترا تطل ا ع مرلالج لتاتئج لت مج تاطة اج لتم تتج ماي تلعرض مطل م تر تىتتتطل  %011من أستتتاض مستتتفىتتتلي
لتلدوج لتعيتر ار اتتتللج تباي ةتمفا لإللم تتج  051ماترن للته تلطرب  ،يذت استتت ط  01للته تاستتتاض يادر ل  %44من ستتت ط
لإلغالق ا اسج تعليل  00رل رط 7102م
يتس ي باترا تطل تالسفحرلذ ماي مسفىلي لتلدوج احع ألني  %50من إلم تر أساض لتىطبج لتمع لج ار لتبر اج لتمصطرجم
يتأستتستتتت مستتتفىتتتلي لتلدوج لتعيتر م م  0090ماي رع م مرمج من لألطب لتمصتتطرتن يلبفستتتبت مب نج ا ض البتتت ستتت الج
أمم تا لتمىتطاج يمرة ا لتمفمتد ار حر مصتط لت عرع ا تل وط م يتممن باترا تطل أن لسستفحرلذ ماي مسفىلي لتلدوج ستمبلا
من مرلاتاج لتفرستب افيمتفا ألحع لألحت لألب ط حتررج ا ت اتمج لتمصطرج ،حتث تبض مسفىلي لتلدوج  001سطرط يتحفري
ماي  0غطف ممات ر ،بم تيمر لتمستتتتفىتتتتلي لمتب لتفطصتتتتصتتتت ر لتمبتج لتط تستتتتتج ،ام ار ذت لت طلحج يلت ل رج لتمطبد
يةسمط لتلاا يطا لتباي يأرب لتحب ن ر يلت ل رج لتمطبد تحعر ر لتمرتع يتىم ةسض مل ظتط يةسض لألش ج لتفىطتصتجم
لعرط ا تلبط أن مسفىلي لتلدوج لتعيتر حللت ا ار أ ا ح التمج  27ماترن للته تلطرب خالل م م  7100ماي إلم تر إرطلللر
 044ماترن للته تلطرب خالل نلس لتلفط م يخالل أيل  0أشتتتاط من م م  7102ااي اتتت ار أ ا ح لتمستتتفىتتتلي  75ماترن للته
ماي إرطلللر التمج  075ماترن للتهم
ية ل لتعبفر أحمع مد لتعرن لتط تس لتفللتلي يلت بتتر لتملفعل تىتتطبج مستتتفىتتلي باترا تطل ،أن مستتفىتتتلي لتلدوج تفمفب الطرق
إلل ي رفستتتتض ا تبل  ،ممبعل أن م مرمج مستتتتفىتتتتلت ر باترا تطل ت فدم لتمبتتتتر ةعم ار تللتل اطن مج لتفرستتتت ر لتطأستتتتم تتج
لتمطممج ،يلتفر تفبار مح ي ه لتط تستتتتتتتج ار ضتتتتتتي لتمدرع من لسستتتتتتف م لر تفلمتج لألاتتتتتترل يضر ل لتم ةج لسستتتتتتفت اتج
ا تمستتتفىتتتلت ر لتف ا ج ابتتتال من تمررط يتحعرث ةع لر مستتتفىتتتلي لتلدوج من لتف اتدلر لتمبتج ااعف لس تل ام رتط لرل
لتطعم ر لتملعمج يام ربتتمن حصتترل لت مال ماي ت طاج اطرع تبا اأاب ت لتلف ج لتمطلر م يأض ت ف مد لتعرن أن نمرذأ أمم ل
مستفىلي لتلدوج ينىأتا ماي رع م مرمج من لألطب لتمفطصصتن ،ابال من سم فا لتممف ض يلتفدلما ا رل لتطعمج لتمبتج
ملا لمفعللل طبت ت سستتتتتتفطلتت تج لتلمر لتفر تفبل و باترا تطل ا مفب و أببط م مرمج
يلت اللتج لتملعمج تامطضتتتتتتي ،بم ر
مسفىلت ر ةم ع خ ص ار لتسرق لتمصطيم
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يتمفا م مرمج مستتفىتتلت ر باترا تطل لتملرم ر لتلطرع لتفر تمواا تف ظتض لتمطليل لسستتف م ي امستتفىتتلي لتلدوج خالل افط
يلتد البت ل لرفا لترلست ج اململج مصتط لت عرع يلتفر لبفستبفا من خالل مستفىتلت تا لتف ا ج لترلة ج اف لتململج لتحتررج،
يوم مستتفىتتتلي باترا تطل يمستتتفىتتلي لتل وط لتفطصتتتصتترم بم تطى لتىتتتطبج أن ترللعو االه لتململج رمبلا من ت درد خمج
لتفطلاط يلتفب م اتن مستتفىتتلت تا لتف ا ج ،استترف تس ت وض ار تحستتتن لتبل لتم تتج لتفىتتيتاتج مبط لتفلستتتق اتن مرلمتع لألطب
ا تمستتفىتتلت ر لت الن يتلررب خعم ر لتفأمتن لتمبر ،يبلت ت درد لإلنل ق لتطأستتم تر يتلمتج لإلرطلللر يترحتع لتللل رم يتفطةا
مستفىتلي باترا تطل لإلتم م لتل لل تصتتللج لسستفحرلذ ماي مستتفىتلي لتلدوج لتعيتر ياحع ألني  %50من أستتاض لتمستفىتلي ،حفي
تبعأ ار إلطل لر شتتما ةتع مستتفىتتلي لتلدوج ار لتبر اتتج لتمصتتطرج ،يذت ا ع لتحصتترل أرب ت ماي مرلالج لت ا ر لتطة اتج
لتم لتجم
يتلرم لتم مرمج لتم تتج وتطمتس تافطيرج يتيمتج لسبفف ل اعي لتمستتفى ت لتم تر تىتتطبج مستتفىتتلي باترا تطل ار وله لتصتتللج،
اتلم رلرم اعي لتمسفى لتل نرنر مبفا م فرق استرنرم

– نا رج لتبت ن –
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عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
ت ع لتم مرمج دشتطبج مستفىتلي باترا تطل يشتطب تا لتف ا ج) أببط م مرمج تامسفىلت ر لتط اج ار مصط ،يتفطصص ار تلعرض ا ةج
يلست ج من خعم ر لتطم رج لتصتحتج لت مج يلتمفطصتصتج يخعم ر لتمرل ئ مبط أ ا ج مسفىلت ر تستج ار لتل وط لتببطى ،يور
مسفىلي باترا تطل يمسفىلي لتل وط لتفطصصر يمسفىلي لتلت اع ليي يمسفىلي لتىطيقم

معلومات عن السهم

اعتبارا من ديسمبر 8187
هيكل المساهمين
ً

برل لتبر اج لتمصطرج:
CLHO.CA
ت ري لتلتع :ررنتر 7100
معل لألساض 711 :ماترن ساض
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■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

التوقعات المستقبلية
رحفري ولل لتبت ن ماي ترة ر مستفلباتج ،يلتفرةب لتمستفلبار ور أي ترةب س رفص ارة ب لي لحعلن ت رطتج ،يرمبن لتف طف ماته من ططرق لسفطعلم
م ت لت بت لر يلتبامت ر لستتتج ليالت تافلتتعرطلرل ،لتاتتعفل ،لمطتلتتال ،لتلتتع ل ،لتفحمت ل ،لت فلتتعل ،لةتتعل ،للتفلتتعرطلرل ،لتلفطلل ،لترة ت رل،
لت فدمل ،لتطىل ،لتطمطل ،لممبنل ،لمفرةبل ،لمىطيم رل ،لرلبيرل ،لماي ماضل ،لسرفل ،لي ار ب ح تج ،م رللتا لي ت بتطلر لخطى مم ثاج
لتفر تاعف لتي لتف طف ماي لتفرةب ا مفب ه مستتتتتفلبارم ولل رلمبق ،ماي يله لتطصتتتتترص ،إتي لتفرة ر لتفر تفبتتتتتمن م ارم ر من لتلف ج لتم تتج
لتمستتفلباتج لي لتطمط أي لتفرة ر اىتتأن لألمم ل لتف رج يلإللل  ،يلتلمر أي لتطاحتج يلتظطيف لسةفص ت لرج يلتفلظتمتج لت مج ار لتمستتفلب يغتطو
من لتمس لتفر تمثط ماي لتىطبجم
لتفرة ر لتمستفلباتج ت بس يلا ر لتلظط لتح تتج إللل لتىتطبج دللسلل ل) ماي أحعلن مستفلباتج ،يلتفر تلرم ماي لافطلضت ر لإللل يتلمري ماي
مط طط م طياج يغتط م طياج يم ارتج ،يغتطو من لت رلم لتفر ةع تمثط ماي لن تبرن نف ج لتىتتتتتطبج لتل اتج أي ألل و أي إن ضلتا مطفال لخفالا
لروطر من أي نف ج ار لتمستتفلب  ،لي من ألل لتىتتطبج أي لن ضلتا لترل ل ار وله لتفرة ر لتمستتفلباتج اتتطلحج أي ضتتمل م ةع رفستتبا تحلق أي معم
تحلق ولل لسافطلل ار لخفالف لتح تج لتم تتج لتل اتج تاىتتطبج لي نف ج ممات تا لخفالا لروطر من وله لتفرة ر لتمستتفلباتج ،أي معم ترلاق لتفرة ر
سرل ب نت اطرحج لي ضملتجم
تطبتب أمم ل لتىتطبج ت عل من لتمط طط يلتىتتبرت لتفر ةع تفستبا ار لخفالف لتفرةب لتمستتفلبار لي لتفلعرط أي لتفلبم لخفالا لروطر من لألمط لترلةبم
يوله لتمط طط تفبمن لتفلاب ر اأس لتط م ر ،أي تبالج لت م تج لتالضمج تمدليتج لتلى ط ،يةع لتىطبج ماي لسفبل لت ل اط لتط تستج الطرق لت م ،
يلتمل اسج ال ح يسط مفيتطلر لأليض ع لتست ستج يلسلفم متج يلتل نرنتج يلسةفص لرج ،سرل ار مصط أي ماي ا تع لسةفص ل لت تمر ،يمسف علر
يتمر لر ةم ع لتطم رج لتصحتج ماي لتس حج لإل ةاتمتج يلتعيتتج ،يتعلمت ر لتحطل يمط طط لإل و ل ،يتأثتط لتفبطض ،يتيتط أس لتل ع  ،يتلاب ر
أس اطف لت مالر ،يةع لإللل ماي لتفحطت لتعةتق يلتسطرب تفحعرع لتمط طط لتمسفلباتج ألنىمج لتىطبج مب إلل لتمط ططم
ا ض لتم ارم ر لترل ل ار وله لترثتلج ،ام ار ذت لتم ارم ر لتم تتج ،ططأ ماتا ا ض لتف عرالر ايطل لتفلطرا لت علي ،يا تف تر اإنه ار ح سر
م تلج ةع رطفاف لتم مرع أي لتلسا لتمئررج لترل ل ول من لإللم تر لتل ارم
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