اليوم  ..بدء التداول على أسهم «شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م».
في البورصة المصرية
القاهرة في  2يونيو 2016
تشه البورصة ههملبوة ههيوملبو ص لبوخة سلبوةصبفقل2لوصن صل 2016لباءلبوتابوللعلىلأسه لشههي ملمسههتشههلىل ل صب تيب لتحتلةمزل()CLHO.CAلبسه يل9ل
جن هلولس لمعلبفتت حلجلسملبوتابوللفيلتة لبوس عملبو شيةل ر ًح  .ل
ووأتيلذوكلفيلضهههصءلباتة لبون جعلو ةل ملتيت للالر اللبت تت تلوتلر ملمتالر اللبوتخ ههه لو ا ل34لمل صنلسههه ًة لمخ ههه ً ههه لوشهههيوحملبوايحلبوخ ل
ولةؤسههسهه اللبوة و ملوبوةسههترةيو لذويلبوةالءةلبوة و ملو6لمل صنلسهه ًة لوشههيوحملبوايحلبو لفيلبوسههصنلبور نصيلب ورصة ههملبوة ههيوم لعل ًة لبأنهلت لت ا مل
بت تت تلفيلشههههيوحملبوايحلبوخ لبة الل6.73لميةلمعلت ا ملبت تت تلفيلشههههيوحملبوايحلبو لبة الل28.6لمية.لوو ههههللبروكلةأملبوة للبوسههههص يل
وشي ملمستشلىل ل صب تيبلإوىل1.44لمل ةلجن هل(حصبويل162.2لمل صنل وتة)لبةقتضىلبوس يلبون ئيلو ةل ملبوايحلب ورصة ملبوة يوم.
لوهصلم لو كسلثقملمجتةعلبتسهههترة ةلفيلنةصذجلأعة للبوشهههي ملوبوةقصم الل
و المرللبوةسهههترةيو لبواوو لأيلر ملالر اللبت تت تلبشهههيوحملبوايحلبوخ
بوتن ف س ملبوجرببملبوتيلونلي لب لفيل ا علبويع وملبو ح ملب وسصنلبوة يي.ل ة لأنلبو لقملتؤ الإمك ن اللبونةصلبوجرببملبوتيلوحظىلب لبت ت لبوة ييل
وةبل ر ًيبلفيلجرتلبتسترة ةباللبألجنر ملبوةر شيةلوتحق قلبونةصلبوةستاب لعلىلبوةاىلبور ا .ل
بصجهلع لوبوتيلتل لل ً
وبلغلم اللت ا ملبت تت تلفيل شيوحتيلبوايحلبوخ لوبو لو ا ل40لمل صنل س ًة ل(بوايحلبوة شتيك)ل10لميبال لح ثلبل تلالر اللبت تت تل3.6لمل ةل
جن هلوبة لو لل400.3لمل صنلسههههه ًة .لو ال متلبوةجةصعملبوة و مله يم سلوتيووجلوت ا ملبت تت تلباوةلبوةنسهههههقلبواوويلومسههههه صللبوت ا ملبألوحالفيل
عةل ملبوايحلبوة شتيك لب نة ل لمكتللفيو شل لازلبيو ومل ةونجيلباوةلبوة ست ش ةلبوق نصنيلبواوويلومكتللذولبولق ةلولةح م ةلباوةلبوة ست ش ةلبوق نصنيل
بوةحلي.ل ة ل لمكتللش ه يم نلدنالسههت يو نجل(ونان)لباوةلبوةسههتش ه ةلبوة ويلولةنسههقلبواوويلومس ه صللبوت ا م لو لمكتللم تصنلبس ه صنيلباوةلبوةس هتش ه ةل
بوق نصنيلبوةحليلولةنسقلبواوويلومس صللبوت ا م .ل
وم لج نرهلأعيتلالدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشررركة مسررتشررفى كليوباترا لع لبعتزبزهلباخصللبوشههي ملضههة ل ئةمل
بوشي اللبوةاةجملب ورصة ملبوة يوم.لوت بعلأنلمستشل اللبوةجةصعملتحظىلبسجللإنج زباللت ةوخيلواعةهلبوةك نملبويبئاةلوبوسة ملبوا رملبوتيلتتةتعلب ل
هرهلبوةستشل ال لوأنلبوشي ملع زمملعلىلت ظ لبو ئالبتسترة ةيلولةس هة لم لخالللت زوزلمستصو اللبوتك مللوبوتيببطلب لبوةستشل اللبوت ب م لوتنل رل
بوتصسههه اللبوةخااملفيلمسهههتشهههلىلبوشهههيونلومسهههتشهههلىل ل صب تيب لمعلإاالنلنةصذجلبو باللبوةسهههتقلملبوةزمعلإنشههه ئ لفيلمناقملبوق هيةلبوكريىلو روكل
بوةجتة اللبو ةيبن ملبوجاواة.لوأضه لأنلبوةجةصعملتسه ىلوتلر ملبوالللبوةتزبوالعلىلخام اللبويع وملبو ههح ملع و ملبوجص ةلفيلبوسههصنلبوةحليلعريلتصف يل
منظصمملمتك ململوخام اللبويع وملبو ح ملبوتيلتض هيلأعلىلبوةستصو اللبو وة م لوذوكلفيلإا ةلمس هةت لبول وملفيلتخل فلم ن ةلبوةيضى.
جاويلب ور يلأنلبوةسههه ه لع ةضلبور علفيلعةل ملبوايحلهصلشهههي مل« يله لرك يلإل.تي .ي».ل(تةتلكل%99.99لم لأسههه لشهههي ملمسهههتشهههلىل ل صب تيب)ل
بوةةلص ملوةجةصعملم ل ر ةلبوةسهترةيو لوبوةؤسهسه اللبوة و ملبواوو م لبة لفيلذوكلشهي ملAbraaj NAH Limitedل(بوةةلص ملو هن وقلبتسهترة ةلبوةابةةل
ملفيلمج للبتسترة ةلبوةر شي)لوبورنكلبألوةوبيلولت ة يلوإع ةلبورن ءل EBRDلومؤسسملبتسترة ةلبألوة ن مل
بصبساملمجةصعملأبيبجلبام ةبت ملبوةتخ
DEGلوبوص وملبولينس ملولتنة ملوبوت ونلبواوويلبيوب ة ص.
وف ة لوت لقلبشيوحملبوايحلبو لب ورصة ملبوة يوم لتجاةلباش ةةلإوىلأنل شي ملبوةجةصعملبوة و مله يم سلوتيووجلوت ا ملبت تت ت لب عتر ةه لبوةنسقل
بواوويلوم س صللبوت ا ملبألوحالفيلعةل ملبوايحلبوة شتيك لأولأيلم لو الئ ل التقص لبتنل رلم مالاللب ا ل ع ل س يلبو سصنلوأل س لفيلبو سصنلبوةلتصحل
وه فقط
وفق لوآلو ملبوةن ص لعل لبنشيةلبوايح لووحق ولةس هة بوةشتيو في بوايح بو فقط ةبيري بور ع بإوابع أوبمي ب ع و ا بألس لبوةخ
م خالل بوايح في ت ةوخ تنل ر بوايح في بورصة م بوة يومل(بحا أ ى س ي بوايح بون ئي).ل
وم لبوةقيةلأنلوح للبوةس ه لع ةضلبور علعلىلمجةللبوح لملبونقاوملبون تجملع لعةل ملبوايحلبوةشتيك لعل ًة لبأنلبوشي ملستقص لبإ ابةلأس لزو ةل
ةأسههة للت و ملوتنل رلبوايحلبوةشههتيكلوباءلبوتابوللب ورصة ههملبوة ههيوم لوذوكلبحالأ ههىل40لمل صنلسهه .لوتتص علبوشههي ملب الإتة لبوايحلوتنل رلزو ةل
ةأملبوة للأنلت هللنسهرملبألسه لحيةلبوتابوللإوىل%20لم لإجة ويلأسه لبوشهي م لوذوكلفيلح وملعا لتنل رلماويلحسه تلبتسهتقيبةلأليلعةل اللب يضل
ع لوبستقيبةلس يلبوس لو روكلعا لةجصعلأوملأس لولةس هة لع ةضيلبور علفيلن وملماةلحس تل ع لوبستقيبةلس يلبوس  .ل
وفيلت ل ق تهلعلىلباتة لبون جعلول ههههلقمل للمحمد أبو سررررمرة نائي رئيس اات الترويغ وت اية ا كتتابلبالمجموعة المالية هيرميس لأنلايحلأسهههه ل
شههي ملمسههتشههلىل ل صب تيبلوةرللث نيل ههلق اللبوايحلبو لبوتيلتقص لبتنل ره لبوةجةصعملبوة و مله يم سلبقا علبويع وملبو ههح ملخالللبو م لبوة ض ه ل
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وذوكلب الايحلأس لشي ملبوتشخ لبوةتك ململبوق بضملبوةةلص ملوةجةصعملأبيبجلبام ةبت م.لوأ الأبصلسةيةلأنلبا ر للبوقصيلم لج نلل ريىلبوةؤسس الل
با ل ة ملوبواوو ملو روكلبوةسههترةيو لبألفيب لو كسلبألسههسلبوقصوملبوتيلونلي لب ل ا علبويع وملبو ههح ملوسههالمملباا ةلبوتنظ ةيلفيلبوسههصنلبوة ههيي ل
فضالًلع ل اةةلفيوقلعةللبوةجةصعملبوة و مله يم سلعلىلإنج زلبو لقملوبتنت ءلم لأعة للتيت للالر اللبت تت تلفيلأ للو تلمةك  .ل
جاويلب ور يلأنلبوةجةصعملبوة و مله يم سلتصوتلتنل رلجة عل لق اللبوايحلبو لبألوويلبوتيلتةتلب و سصنلبوة ييلخالللع ل 2016لو متل روكلبتنل رل
جة علبو لق اللبوتيلتةتلوفق لولة و يلبواوو مل(نظ ميل)Reg S/Rule 144Aلبسص يلبام ةباللوم يلعلىلمابةل26ل ش ًيب لعل ًة لبأن لح االل ابةةل
ت ن فل«تصمسصنلةووتيز»لبوسنصيلو لق اللبوايوح اللوإ ابةباللبألس لبأسصبنلبوشينلبألوسطلخالللع ل .2015ل
ل

ل–لن وملبور نل–

لل

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

المجموعة المالية هيرميس (المنسق الدولي ومسئول الت اية األوحد)

حس لفكيي ل
ةئ سلعال اللبوةسترةيو ل
تل لصن:ل7471ل2241ل)0(2ل+2ل ل
بيوالإوكتيوني:لir@cleopatrahospital.com

ميلبوجة ل ل
ةئ سل ا علبوتسصوق ل
بيوالإوكتيونيmedia@efg-hermes.com:

عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
لفيلتقاو لب ملوبس ملم لخام الل
ت البوةجةصعمل(شي ملمستشلىل ل صب تيبلوشي ت لبوت ب م)لأ ريلمجةصعملولةستشل اللبوخ ملفيلم ي لوتتخ
ملوخام اللبواصبةئلعريلأةب ملمستشل اللةئ س ملفيلبوق هيةلبوكريى لوهيلمستشلىل ل صب تيبلومستشلىلبوق هيةل
بويع وملبو ح ملبو مملوبوةتخ
يلومستشلىلبون للباةبويلومستشلىلبوشيون.
بوتخ
تو عات مستقبلية
وحتصيلهربلبور نلعلىلتص اللمسههههتقرل م لوبوتص علبوةسههههتقرليلهصلأيلتص علتلوت ههههللبص ئعلبولبحابرلت ةوخ م لووةك لبوت ي لعل هلع لايوقلبسههههتخاب لمرللبو ر ةباللوبوكلة اللبتت مل"وفق ل
ولتقاويبال" ل"ت ا " ل"ميتقل" ل"تقاة" ل"تتحةل" ل"ت تقا" ل" ا" ل"بوتقاويبال" ل"تلتيض" ل"تص ال" ل"ت تز " ل"تيى" ل"تخاط" ل"مةك " ل"متص ع" ل"مشيوع ال" ل"ونر ي" ل"علىل
عل " ل"سههههص " لبولفيل للح وم لم لونل لبولت ر يباللبخيىلمة ثلملبوتيلت ا لبوىلب وت ي لعلىلبوتص علب عتر ةهلمسههههتقرلي.لهربلونارق لعلىلوجهلبوخ ههههص لإوىلبوتص اللبوتيلتتضههههة ل
م لصم اللع لبونت ئجلبوة و ملبوةسههتقرل ملبولبوخاطلأولبوتص اللبشههأنلبألعة للبوتج ةوملوبا بةة لوبونةصلأولبويبح ملوبوظيو لبت ت ه وملوبوتنظ ة ملبو مملفيلبوةسههتقرللوي يه لم لبوةس ه ئلل
بوتيلتؤثيلعلىلبوشي م.للل ل
بوتص اللبوةستقرل ملت كسلوج اللبونظيلبوح و ملا بةةلبوشي مل("بت بةة")لعلىلأحابرلمستقرل م لوبوتيلتقص لعلىلبفتيبض اللبا بةةلوتناصيلعلىلمخ ايلم يوفملوي يلم يوفملومج صوم ل
وي يه لم لبو صبمللبوتيل التؤثيلعلىلبنلتكصنلنت ئجلبوشي ملبول ل ملبولأ بءه لأولإنج زبت لمختلل لبختالف لجصهيوً ل ع لأيلنت ئجلفيلبوةستقرل لبولع لأ بءلبوشي ملأولبنج زبت لبوصبة ةلفيلهرهل
بوتص اللبوةستقرل مل يبحملأولضةن .ل الوتسرللتحققلأولعا لتحققلهربلبتفتيبضلفيلبختال لبوح وملبوة و ملبول ل ملولشي ملبولنت ئجلعةل ت لبختالف لجصهيو لع لهرهلبوتص اللبوةستقرل م لأول
عا لتصبفقلبوتص اللسصبءل نتل يوحملبولضةن م.ل ل
تخضههعلأعة للبوشههي ملو ا لم لبوةخ ايلوبوشههكصكلبوتيل التتسههرللفيلبختال لبوتص علبوةسههتقرليلبولبوتقاويلأولبوتنرؤلبختالف لجصهيوً لع لبألميلبوصب ع.لوهرهلبوةخ ايلتتضههة لبوتقلر اللبأسه ةل
بوةصب لبوخ لأولتكللملبو ة وملبوالزمملوةزبووملبونش ا لو اةةلبوشي ملعلىلبسترق ءلبو ن يلبويئ س ملبليوقلبو ةل لوبوةن فسملبنج حلوسطلمت يباللبألوض علبوس س ملوبتجتة ع ملوبوق نصن مل
وبت ت ه وم لسههصبءلفيلم ههيلأولعلىل ه البت ت ه لبو وةي لومسههتجاباللوتاصةب الل ههن عملبألور نلوبو ه ئيلوبوةشههيوب اللعلىلبوس ه حملبا ل ة ملوبواوو م لوتابع اللبوحيتلومخ ايل
باةه ت لوتأث يلبوتضخ لوت يلأس ةلبول ئاة لوتقلر اللأس ةل ي لبو ةالال لو اةةلبا بةةلعلىلبوتحيكلبوا قلوبوسيوعلوتحاوالبوةخ ا يلبوةستقرل ملألنشاملبوشي ملمعلإ بةةلبوةخ اي .ل
و لتقص لبوشي م لأولشي ملبوةجةصعملبوة و مله يم س لبتقاو لأوملضة ن اللبخ ص ل ملبآلةبءلوبوتص اللبوةستقرل ملبوصبة ةلفيلهرب لبور نلفيلبوةستقرل لوتلتضة ل روكلحاورلأوملم ل
بوتص اللوبوتاصةباللبوةستقرل ملبوةش ةلإو لفيلهربلبور ن.لوتلتتحةللبوشي ملأولإ بةت لأ وملمس صو ملتج هلتحاوثلأولت ح علبوتص اللبوةستقرل ملبوصبة ةلفيلهرهلبوصث قم لأولتسصوملهرهلبوتص الل
بوةستقرل ملمعلبأل بءلبول ليلولشي ملفيلبوةستقرل لوذوكلبخال لبوح تاللبوتيلوحا ه لبوق نصنلأولبوةن ص ملضة لشيوالبوق الب ورصة ملبوة يوم.
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