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ال يمثل هذا البيان عرضاااا لبيع أوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية ،أو دعوة أو جزء من دعوة لشاااراء أوراق مالية في الواليات المتحدة االمريكية أو في أي دولة أخرى .األوراق المالية المشاااار اليها في هذا
البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقا لقانون األوراق المالية األمريكي لعام  1933وتعديالته ("قانون األوراق المالية") ،وال يجوز عرضها أو بيعها داخل الواليات المتحدة االمريكية ،إال للمشترين المؤهلين من
المؤسسات ،والمشار إليهم في نص المادة  144Aمن قانون األوراق المالية األمريكي.
ان هذا البيان هو في حد ذاته اعالن وليس نشرة طرح .ينبغي على المستثمرين عدم الشراء أو االكتتاب في أي من االوراق المالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان ،اال اذا كان ذل قامم على أسا المعلومات
الواردة في نشاارة الحرح فقف في شااكلها النهامي الذي سااتنشاار شااركة مسااتشاافى كليوباترا م.م.م .بعد الحصااول على موافقة الجهات الرقابية فيما يخص الحرح المشااترا المقترح والمشااار اليه في هذا البيان .وساو
تتاح نسخ من نشرة الحرح ،بعد نشرها ،بمقر الشركة.

مستتتتتتشتتتتتفى كليوباترا ش.م.م تبدأ إجراءات الطرح العام والخاص بالستتتتتو
الثانوي لجزء من أسهمها المصدرة والمقيدة بالبورصة المصرية
القاهرة في  5مايو 2016
أعلنت اليوم شااركة مسااتشاافى كليوباترا م.م.م .أنها تعتزم جذب اسااتثمارات رأساامالية جديدة ،حيث بدأت الشااركة في اتخاذ اجراءات الحرح العام والخاص
بال سوق الثانوي لعدد  40مليون سهم بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة ،المملوكة حاليًا للمساهم الرميسي ،وبما يعادل  %25من إجمالي أسهم رأسمال
الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز .CLHO.CA
وسيتم تنفيذ الحرح المرتقب من خالل شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين األفراد من ذوي المالءة المالية والجهات ذات الخبرة
في مجال األوراق المالية ،واألخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية "الحرح المشترا" ،وسيتم بيع األسهم من جانب المساهم الرميسي بنفس السعر
لشريحتي الحرح الخاص والعام.
وسو تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الحرح المشترا وبدء التداول بالبورصة المصرية ،وذل بحد أقصى  40مليون سهم وعلى أن
يتساااوى عدد األسااهم المصاادرة لزيادة رأ المال مع تل التي تشااملها عملية الحرح المشااترا بعد اسااتبعاد أية أسااهم قد يتم إعادة شاارامها من جانب المساااهم
البامع ضاامن عملية دعم واسااتقرار سااعر السااهم .وسااو يقتصاار حق االكتتاب في أسااهم الزيادة المذكورة على المساااهم البامع من خالل الحرح ،وساايكون
االكتتاب في تل الزيادة بالسعر النهامي للحرح الذي سيتم اإلعالن عنه وفقا لنشرة الحرح المعتمدة من البورصة المصرية.
وتعتزم شركة م ست شفى كليوباترا توظيف ح صيلة زيادة رأ المال الالحقة للحرح الم شترا في دعم وتمويل التو سعات المخححة ضمن ا ستراتيجية النمو
التي تتبناها ،حيث حصاااالت الشااااركة على الموافقات الرقابية الالزمة للقيد بالبورصااااة المصاااارية في شااااهر أبريل  ،2016وتتخذ حاليًا االجراءات القانونية
الالزمة العتماد نشرة الحرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لإلجراءات القانونية المنظمة.
وفي تعليقه على عملية الطرح المشترك أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا ،أن المجموعة
ترجع جذورها لعام  1976وتتكون من أربعة مسااتشاافيات في القاهرة الكبرى ،وهي أكبر مجموعة مسااتشاافيات قحا الخاص في السااوق المصااري من حيث
عدد األسااارة وكذل عدد المساااتشااافيات التابعة .ولفت أن المساااتشااافيات األربعة تساااعى لتلبية الحلب المتزايد على خدمات الرعاية الصاااحية عالية الجودة في
السااوق المحلي عبر توفير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصااحية التي تهاااهي أعلى المسااتويات العالمية ،وذل في إطار مساااهمتها الفعالة في تخفيف
معاناة المرضاى .وكشاف عز الدين أن الشاركة تنوي توظيف حصايلة زيادة رأ المال الالحقة لعملية الحرح المشاترا في دعم خحف النمو وتمويل النفقات
الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخححة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا ،وكذل شراء قحعة أرض بالقاهرة الجديدة إلنشاء مستشفى جديد.
وتمتل المجموعة إلى جانب مسااتشاافى كليوباترا مسااتشاافيات القاهرة التخصااصااي والنيل بدراوي والشااروق في القاهرة الكبرى ،كما تخحف إلنشاااء عيادات
مسااتقلة في المجتمعات العمرانية الجديدة سااعيًا لتنمية تواجدها المباشاار على المسااتوى المحلي ،مع دراسااة فرص التوسااع خار نحاق القاهرة الكبرى خالل
المرحلة المقبلة .وخالل عام  12015قامت المجموعة بإجراء قرابة  34.9ألف عملية جراحية وعال أكثر من  47.2ألف حالة مقيمة وأكثر من 606.2
ألف حالة بالعيادات الخارجية و 278ألف حالة بأقسام الحوارئ ،حيث توفر مستشفيات المجموعة باقة متكاملة من خدمات الرعاية الحبية ،بما في ذل أقسام
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الجراحة العامة والحوارئ واإلسااعا وتخصااصااات القلب وأمراض النساااء والتوليد واألورام وجراحة العظام ،إلى جانب العيادات الخارجية لتخصااصااات
األسانان والعال الحبيعي وخدمات الرعاية األولية .وتخحف الشاركة أيهاً ا إلى إنشااء مراكز طبية مساتقلة داخل كل مساتشافى على حدة ،على أن يتخ صص
كل مركز في مجال طبي معين مثل زراعة الكلى وعال األورام باإلشعا .
وتجدر اإلشااارة إلى أن النتامج التشااغيلية غير المدققة للمجموعة خالل عام ( 2015أسااا افتراضااي )unaudited pro-forma 2تتهاامن تحقيق إيرادات
بقيمة  741مليون جنيه ،فيما بلغ مجمل الربح إلى  234مليون جنيه ،وبلغت األرباح التشاااغيلية قبل خصااام الهااارامب والفوامد واإلهالا واالساااتهالا 183
مليون جنيه ،ووصل صافي الربح إلى  52مليون جنيه.3
وأضا عز الدين أن قحا الرعاية الصحية في مصر يحظى بمزيج فريد من خصامص األسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء ،ويتجلى ذل في سرعة
الزيادة السكانية المدعومة بالتركيبة الديموغرافية الفريدة ،حيث الغلبة للشباب من ذوي الوعي الصحي المتزايد ،فهالً عن تنامي شريحة المسنين وأصحاب
الحاالت المزمنة ،وبالتالي تتزايد الحاجة لتوفير خدمات الرعاية الصااااااحية فامقة الجودة لجميع فئات المجتمع .و تابع أن هذ المعحيات تأتي بالتوازي مع
تقديرات نمو السااااااوق المصااااااري بمعدل ساااااانوي مركب قدر  %17.6بين عامي  2015و ،2019وهو ما يدعم ثقتنا في مقومات النمو الجذابة للشااااااركة
والمدعومة بالمكانة الرامدة والسمعة الحيبة التي تنفرد بها مستشفياتها التابعة وكذل خبرة الفريق اإلداري وسالمة استراتيجية النمو التي نتبناها.
وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بدور المنسااااااق الدولي ومساااااائول التغحية األوحد في عملية الحرح المشااااااترا ،بينما يقوم مكتب
فريشااافيلدز بروكهاو درينجر بدور المساااتشاااار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المساااتشاااار القانوني المحلي .كما يقوم مكتب شااايرمان آند
سااتيرلينج (لندن) بدور المسااتشااار المالي للمنسااق الدولي ومساائول التغحية ،ويقوم مكتب معتوق بساايوني بدور المسااتشااار القانوني المحلي للمنسااق الدولي
ومسئول التغحية.

نبذة عن عملية الطرح
بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبور صة الم صرية ،ستقوم ال شركة بتنفيذ الحرح الخاص للمؤ س سات المالية واألفراد ذوي المالءة المالية والجهات
ذات الخبرة في مجال األوراق المالية و الحرح العام للجمهور .وسااااو تصاااادر الشااااركة أسااااهم زيادة رأساااامال تالية لتنفيذ الحرح وبدء التداول بالبورصااااة
المصرية ،على أن يقتصر حق االكتتاب فيها على المساهم الرميسي البامع وذل بنفس السعر النهامي لعملية الحرح.
صا لشريحة الحرح الخاص و6
وتشمل عملية الحرح العام والخاص عدد  40مليون سه ًما بحد أقصى من أسهم الشركة ،بما في ذل  34مليون سه ًما مخص ً
مليون سه ًما لشريحة الحرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية .وتجدر اإلشارة إلى أنه فيما يتعلق بشريحة الحرح العام بالبورصة المصرية ،قد
تقوم شااركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب ،أو أي من وكالمها ،بتنفيذ معامالت بهد دعم سااعر السااوق لألسااهم الى مسااتوى أعلى من
الذى قد يسود في السوق المفتوح ،عل ًما بأنه ال يجوز ألي من المساهمين بشريحة الحرح الخاص المشاركة في عملية دعم واستقرار سعر السهم.
ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الحرح المشترا ،عل ًما بأنه تعهد بإعادة ضخ العامدات المذكورة
من خالل االكتتاب في أسااهم زيادة رأ المال التالية لتنفيذ الحرح وبدء التداول بالبورصااة المصاارية ،وذل بنفس السااعر النهامي لعملية الحرح .وفي ضااوء
ذل ستقوم المجموعة المالية هيرميس باحتجاز  %15من مجمل عامدات الحرح إليداعها في حساب معامالت دعم واستقرار سعر السهم.
جدير بالذكر أن المسااااهم عارض البيع 4في عملية الحرح هو شاااركة «كير هيلثكير إل.تي.دي( ».تمتل  %99.99من أساااهم شاااركة مساااتشااافى كليوباترا)
والمملوكة لمجموعة من كبار المسااتثمرين والمؤسااسااات المالية الدولية ،بما في ذل شااركة  )%72.4( Abraaj NAH Limitedوالبن األوروبي للتعمير
وإعادة البناء  ،)%12.5( EBRDومؤسااسااة االسااتثمار األلمانية  )%7.55( DEGوالوكالة الفرنسااية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو ( ،)%7.55عل ًما
بأن شركة  Abraaj NAH Limitedمملوكة لصناديق االستثمار المدارة بواسحة مجموعة أبرا اإلماراتية المتخصصة في مجال االستثمار المباشر.

– نهاية البيان –
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عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة (شااركة مسااتشاافى كليوباترا وشااركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمسااتشاافيات الخاصاة في مصاار ،وتتخصااص في تقديم باقة واسااعة من خدمات
الرعاية الصااحية العامة والمتخصااص اة وخدمات الحوارئ عبر أربعة مسااتشاافيات رميسااية في القاهرة الكبرى ،وهي مسااتشاافى كليوباترا ومسااتشاافى القاهرة
التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق.

لالستعالم والتواصل:
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

المجموعة المالية هيرميس (المنسق الدولي ومسئول التغطية األوحد)

حسن فكري
رميس عالقات المستثمرين
تليفون+2 )0(2 2241 7471 :
بريد إلكترونيir@cleopatrahospital.com :

محمد عبيد | +2 )0( 2 3535 6054
محمد فهمي | +971 4 363 4019
محمد أبو سمرة | +2 )0( 2 3535 6218
سيف البسيوني | +2 )0(2 3535 6423

إخطار هام
المعلومات الواردة في هذا البيان تهد إلى إعحاء خلفية فقف وال تزعم بأن تكون كاملة أو شاااااملة .يجب عدم االعتماد على المعلومات الو اردة في هذا البيان أو على مدى اكتمالها او دقتها او
نزاهتها من قبل أي شخص ألي غرض كان .ان المعلومات الواردة في هذا البيان قابلة للتغيير .ومع ذل  ،فان شركة مستشفى كليوباترا ال تتعهد بتوفير متلقى هذا البيان بأي معلومات إضافية،
أو تحديث هذا اإلعالن أو تصحيح أي أخحاء .هذا البيان لم يتم الموافقة عليه من قبل أي هيئة رقابية مختصة.
هذا البيان ال يشكل أو يمثل جزءا من أي عرض أو دعوة للبيع أو لإلصدار ،أو أي طلب للعرض لشراء أو االكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى ،ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء
منه) أو كون انه تم توزيعه ،أساسا او يتم االعتماد عليه فيما يخص أي تعاقد لهذا الغرض .قد ي كون توزيع هذا اإلعالن وغير من المعلومات المتعلقة بحرح األسهم أو عملية الحرح
المشترا ،محظورا بموجب القانون في بعض الدول ،و على األشخاص الذين يدخل هذا البيان في حوزتهم أو أي مستند او أي من المعلومات االخ رى المشار إليها في هذا البيان ،ان يحلع
على مثل هذ ال قيود و االلتزام بها .قد يمثل عدم االمتثال لهذ القيود إخالال بقوانين األوراق المالية في مثل هذ الدولة.
هذا البيان لم يتم التحقق منه بشكل مستقل ولم يتم تقديم اى اقرار أو تعهد صراحة أو ضمنا ،من أو نيابة عن الشركة والمساهم عارض البيع  /أو من شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج
وتغحية االكتتاب ،أو أي من تعهدات الشاااركة االم أو الشاااركات التابعة لهما ،أو تعهدات الشاااركات التابعة ألي من تعهدات الشاااركات االم ،أو أي من اعهااااء مجلس االدارة او المديرين ،او
الموظفين او الوكالء او الشركات التابعة او المستشارين من قبل االطر ا المعنية ،فيما يخصها ،وينبغي عدم االعتماد على دقة أو تمام أو نزاهة المعلومات أو اآلراء الواردة في هذا البيان .و
لن يتحمل أي من هؤالء االشاااااااخاص أي مساااااااؤولية أو التزام عن هذ المعلومات أو اآلراء أو عن أي اخحاء أو ساااااااهو .كافة المعلومات المقدمة أو الواردة في هذا البيان خاضاااااااعة للتأكيد،
والتصحيح ،واالستكمال والتغير دون اخحار.
ال يمثل هذا البيان عرضااا ألوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية ،أو دعوة لشااراء أوراق مالية في الواليات المتحدة االمريكية .األوراق المالية المشااار اليها في هذا البيان ليساات مسااجلة
ولن يتم تساااااااجيلها وفقا لقانون األوراق المالية األمريكي لعام  1933وتعديالته ("قانون األوراق المالية") ،أو بموجب قانون األوراق المالية الخاص بأية والية او مكان في الواليات المتحدة
االمريكية ،وال يجوز عرضها أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسليمها بحريقة مباشرة أو غير مباش رة داخل الواليات المتحدة االمريكية ،إال وفقا لإلعفاء المحبق من متحلبات التسجيل ،أو
في معاملة ال تخهاااع لمتحلبات التساااجيل الخاصاااة بقانون األوراق المالية و وفقا ألية قوانين لألوراق المالية المعمول بها في أي والية او مكان في الواليات المتحدة االمريكية .لم يقم مصااادر
األوراق المالية بتسجيل ،وال يعتزم تسجيل ،أي جزء من الحرح المشترا في الواليات المتحدة االمريكية ،وال يعتزم إجراء طرح عام لألور اق المالية في الواليات المتحدة االمريكية.
تعمل شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بشكل حصري للشركة والمساهمين عا رضي البيع وليس ألحد غير ذل فيما يتعلق بالحرح المشترا ،ولن تعتبر أي شخص
آخر (سواء كان متلقى لهذا البيان أم ال) موكال لها فيما يتعلق بالحرح المشترا ،وهي ليست مسؤولة تجا أي شخص آخر سوى الشركة والمساهمين عارضي البيع ،لتوفير الحماية الممنوحة
لموكلها او لتقديم االستشارة فيما يتعلق بالحرح المقترح.
في أي من الدول األعهاااء بالمنحقة االقتصااادية األوروبية حيث يتم تحبيق التوجيه ( 2003/71/ECمع أي من تدابير التنفيذ المعمول بها في أي دولة من الدول األعهاااء" ،توجيه النشاارة")
فيما عدا المملكة المتحدة ،يكون هذا البيان موجها ف قف الى المساااتثمرين المؤهلين في الدولة العهاااو في اطار المعنى الوارد بتوجيه النشااارة ("المساااتثمرين المؤهلين") .باإلضاااافة الى ذل فانه
سيتم توزيع هذا البيان في المملكة المتحدة على االشخاص التالية فقف (أ) األشخاص الذين لديهم خبرة احترافية في األمور المتعلقة باال ستثمارات التي تدخل في نحاق المادة  )5( 19من قانون
الخدمات و االساااااااواق المالية ( 2000ترويج مالي) امر  2005و تعديالته ("االمر")( ،ب) الكيانات ذات المالءة المالية العالية التي تدخل في نحاق المادة ( )2( 49أ) إلى (د) من األمر ،أو
( ) األشخاص اآلخرين الذين يسمح ارسال هذا البيان لهم بشكل قانوني (و يشار الى كل هؤالء األشخاص معا "األشخاص المعنية") .أي استثمار او نشاط استثماري متعلق بهذا البيان متاح
فقف لألشااااخاص المعنية في المملكة المتحدة وللمسااااتثمرين المؤهلين في أي دولة عهااااو بالمنحقة االقتصااااادية األوروبية فيما عدا المملكة المتحدة ،وساااايتم االشااااتراا فيه فقف من قبل هؤالء
األشخاص .ينبغي على كل شخص ليس من االشخاص المعنيين عدم التصر بناء على هذا البيان او أي من محتوياته او االعتماد علي أي منها.
ال يجوز اخذ او نقل او توزيع هذا البيان ،أو المنشور الذي ورد فيه ،أو أي نسخة منه ،بشكل م باشر أو غير مباشر ،إلى أستراليا ،كندا ،اليابان ،أو إلى أي شخص في أي من تل الدول أو أي
دول أخرى ،يشكل مثل هذا العمل انتهاكا للقوانين المعنية فيها.
ال يشكل هذا البيان توصية فيما يخص الحرح المشترا .وينبغي التحوط عل ًما بأن سعر وقيمة األوراق المالية ،او أي عامد منها ،قابل لالنخفاض كما هو قابل لالرتفا  ،وأن األداء السابق ليس
دليال على األداء المستقبلي .ال يمكن االعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من المستندات المتعلقة بالحرح المشترا كاسترشاد على األداء في المستقبل .قبل شراء أية أسهم،
يجب على األ شخاص المحلعين على هذا البيان التأكد من أنهم على دراية كاملة و وموافقة على المخاطر التي سيتم النص عليها في نشرة الحرح ،عند نشرها.
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بيان صحفي
غير موجه أو متاح لألشخاص المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية ،أستراليا ،كندا ،اليابان،
أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمال مخالفا للقانون.

فيما يتعلق بالحرح المشترا ،قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب ،أو أي من الشركات التابعة لها ،بوصفهم مستثمرين لحسابهم او حساباتهم الخاصة ،باالكتتاب
أو شراء أسهم  ،و قد يقوموا ،بصفتهم هذ  ،باالحتفاظ ،او شراء ،او بيع ،او العرض للبيع ،أو التعامل لحساباتهم الخاصة على هذ األس هم وغيرها من األوراق المالية للشركة أو االستثمارات
ذات الصلة فيما يتصل بالحرح المشترا أو غير .
وفيما يتعلق بشااريحة الحرح العام بالبورصااة المصاارية ،قد تقوم شااركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب ،أو أي من وكالمها ،إلى الحد الذي يساامح به القانون المعمول به،
بتنفيذ معامالت بهد دعم سااعر السااوق لألسااهم الى مسااتوى أعلى من الذى قد يسااود في السااوق المفتوح .وفي حالة انخفاض سااعر السااوق للسااهم إلى ما دون سااعر الحرح في أي وقت خالل
الفترة التي ت بدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في البورصة المصرية وتنتهي في موعد ال يتجاوز  30يوما بعد ذل (فترة دعم واستقرار السهم) ،يجوز لمشتري األسهم في شريحة الحرح العام
أن يقوم بتسجيل أوامر بيع ،على أن تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بتسجيل أو امر شراء وفقا لسعر طرح األسهم ،على أن تبقى هذ األوامر مفتوحة إلى حين
انتهاء فترة دعم واستقرار السهم .وفي نهاية فترة دعم واستقرار السهم  ،سيتم مقابلة أوامر الشراء المفتوحة التي سجلتها شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغحية االكتتاب بأوار بيع
مفتوحة لتن فيذها في البورصاااة المصااارية .وباساااتثناء ما يقتهااايه القانون أو اللوامح ،ال يعتزم مدير االساااتقرار ،او أي من وكالمه ،اإلفصااااح عن معامالت االساااتقرار التي أجريت فيما يتعلق
بشريحة الحرح العام بالسوق المصرية ويستثنى من ذل المتحلبات المحتملة الخاصة بالبورصة المصرية و/أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

توقعات مستقبلية
يحتوي هذا البيان على توقعات مساااتقبلية ،والتوقع المساااتقبلي هو أي توقع ال يتصااال بوقامع او احدا ،تاريخية ،و يمكن التعر عليه عن طريق اساااتخدام مثل العبارات و الكلمات االتية "وفقا
للتقديرات"" ،تهد "" ،مرتقب"" ،تقدر"" ،تتحمل"" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقديرات"" ،تفترض"" ،توقعات"" ،تعتزم"" ،ترى"" ،تخحف"" ،ممكن"" ،متوقع"" ،مشروعات"" ،ينبغي"" ،على
علم"" ،سااااو " ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهد الى التعر على التوقع باعتبار مسااااتقبلي .هذا ينحبق ،على وجه الخصااااوص ،إلى التوقعات التي تتهاااامن
معلومات عن النتامج المالية المسااتقبلية او الخحف أو التوقعات بشااأن األعمال التجارية واإلدارة ،والنمو أو الربحية والظرو االقتصااادية والتنظيمية العامة في المسااتقبل وغيرها من المسااامل
التي تؤثر على الشركة.
التوقعات المستقبلية تعكس وج هات النظر الحالية إلدارة الشركة ("االدارة") على أحدا ،مستقبلية ،والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنحوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة،
وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتامج الشااااركة الفعلية او أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أ ي نتامج في المسااااتقبل ،او عن أداء الشااااركة أو انجازاتها الواردة في
هذ التوقعات المسااااااتقبلية صااااااراحة أو ضاااااامنا .قد يتساااااابب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختال الحالة المالية الفعلية للشااااااركة او نتامج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذ التوقعات
المستقبلية ،أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.
تخهااع أعمال الشااركة لعدد من المخاطر والشااكوا التي قد تتساابب في اختال التوقع المسااتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع .وهذ المخاطر تتهاامن التقلبات بأسااعار
المواد الخام ،أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط ،وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرميسية بفريق العمل ،والمنافسة بنجاح وسف متغيرات األوضا السياسية واالجتماعية والقانونية
واالقتصااادية ،سااواء في مصاار أو على صااعيد االقتصاااد العالمي ،ومسااتجدات وتحورات صااناعة األلبان والعصااامر والمشااروبات على الساااحة اإلقليمية والدولية ،وتداعيات الحرب ومخاطر
اإلرهاب ،وتأثير التهخم ،وتغير أسعار الفامدة ،وتقلبات أسعار صر العمالت ،وقدرة اإلدارة على التحرا الدقيق والسريع لتحديد المخاط ر المستقبلية ألنشحة الشركة مع إدارة المخاطر.
لن تقوم الشااركة ،أو شااركة المجموعة المالية هيرميس  ،بتقديم أية ضاامانات بخصااوص دقة اآلراء والتوقعات المسااتقبلية الواردة في هذا البيان في المسااتقبل ،وال تهاامن كذل حدو ،أية من
التوقعات والتحورات المساااتقبلية المشاااار إليها في هذا البيان .وال تتحمل الشاااركة أو إدارتها أية مسااائولية تجا تحديث أو تصاااحيح التوقعات المساااتقبلية الواردة في هذ الوثيقة ،أو تساااوية هذ
التوقعات المستقبلية مع األداء الفعلي للشركة في المستقبل ،وذل بخال الحاالت التي يحددها القانون أو المنصوصة ضمن شروط القيد بالبورصة المصرية.
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