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GB Auto GDRs to Trade Over the Counter in London, New York  

The leading automotive assembler and distributor in the Middle East and North Africa launches 
GDR program to better serve potential international investors 

1 June 2009 

CAIRO — GB Auto S.A.E. (Auto.CA), the leading automotive assembler and distributor in the Middle 
East and North Africa, announced today that global investors will soon be able to trade its shares in 
London and New York through a Global Depositary Receipt (GDR) program. The GDR issue is being 
executed without a capital increase.  

The program allows GB Auto to trade on over-the-counter (OTC) markets in London and New York. 
Each GB Auto GDR represents five ordinary shares that trade under the symbol “AUTO” on the 
Egyptian Exchange (EGX). 

The Bank of New York Mellon, a global leader in asset management and securities servicing, has been 
selected by GB Auto as the program’s depository bank.  

“The GDR program is an important component of our ongoing effort to become even more accessible 
to global investors,” said GB Auto Chief Executive Officer Dr. Raouf Ghabbour. “We are pleased to 
work with The Bank of New York Mellon in a plan that simplifies international investors’ ability to buy 
exposure to our region’s rapidly growing retail and commercial automotive industry.” 

Cairo-based GB Auto assembles, imports and distributes passenger cars under the Hyundai brand and 
is the largest Egyptian automotive supplier by sales revenue, market share, and production capacity. 
GB Auto is the holding company for a uniquely diversified group of subsidiaries whose interests 
include distribution of imported and locally assembled commercial vehicles (buses, trucks and trailers) 
under the Volvo, Mitsubishi, Hyundai and Ghabbour brands, as well as retail sales of two- and three-
wheelers under Bajaj, the leading global name in three-wheelers. The company offers a full line of 
global brand-name construction equipment, and operates Egypt’s largest network of automotive sales 
and service centers.  

The GDR program, which GB Auto's Board of Directors approved at its meeting on 9 March 2009, 
comes as more global investors are looking for exposure to GB Auto, which has recently announced a 
joint-venture to penetrate the promising Algerian commercial vehicle market and which is building a 
joint-venture bus-body assembly plant in Suez with global leader Marcopolo. The company has also 
signaled that it is open to acquiring new representations and to further direct investment across its 
North African footprint. 

“As the leading depositary bank in the Middle East and Egypt, we are very pleased to be partnering 
with such a significant presence in the Middle East and North Africa’s automotive world, further 
strengthening that region’s ties with world markets,” said Michael Cole-Fontayn, chief executive 
officer of The Bank of New York Mellon's Depositary Receipt Division. “We look forward to applying 
our expertise to help GB Auto develop strategic outreach initiatives designed to broaden its 
international shareholder base.” 

—Ends— 
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About GB Auto S.A.E. 

GB Auto S.A.E. (Stock Symbol: AUTO.CA) is the leading automotive producer and distributor in the Egyptian 
market. The company assembles, imports and distributes passenger cars under the Hyundai brand as well as 
commercial vehicles (buses, trucks and trailers) under the Volvo, Mitsubishi, Hyundai and Ghabbour brands. In 
addition, it distributes motorcycles and scooters under the Bajaj brand, tires under the Lassa brand and 
construction equipment under the Volvo, Linde and Ingersol Rand brands. The company also operates Egypt's 
largest network of service centers and automotive accessories sales points as well as passenger and cargo 
transportation services. GB Auto is headquartered in Giza, Greater Cairo Area, Egypt. (www.ghabbourauto.com) 
 
About The Bank of New York Mellon 
The Bank of New York Mellon Corporation is a global financial services company focused on helping clients 
manage and service their financial assets, operating in 34 countries and serving more than 100 markets. The 
company is a leading provider of financial services for institutions, corporations and high-net-worth individuals, 
providing superior asset management and wealth management, asset servicing, issuer services, clearing services 
and treasury services through a worldwide client-focused team. It has $19.5 trillion in assets under custody and 
administration, $881 billion in assets under management, services more than $11 trillion in outstanding debt, and 
processes global payments averaging $1.8 trillion per day. Additional information is available at 
www.bnymellon.com. 

 
 
Investor Relations Contact Information: 

Mr. Bassem El-Shawy, Investor Relations Director and Corporate Secretary 
Email: ir@ghabbour.com 
 
Tel: +2 (0) 2 3910 0485 
Fax: +2 (0) 2 3539 0139 
Address: Cairo-Alexandria Desert Road, Km. 28, Industrial Zone, Abou Rawash 
 P.O. Box 120, Giza, Egypt 
 
 
Forward-Looking Statements 
This document may contain certain “forward-looking statements” relating to the Company’s business. These may 
be identified in part through the use of forward-looking terminology such as “will,” “planned,” “expectations” and 
“forecast” as well as similar explanations or qualifiers and by discussions of strategy, plans or intentions. These 
statements may include descriptions of investments planned or currently under consideration or development by 
the Company and the anticipated impact of these investments. Any such statements reflect the current views of 
the Company with respect to future events and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. Many 
factors could cause the actual results, performance, decisions or achievements of the Company to be materially 
different from any future results that may be expressed or implied by such forward-looking statements. 
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GB Auto (AUTO.CA)  
 

Press Release 
 

 

  بيان صحفي

  

  في لندن ونيويورك للتداول خارج المقصورة يداع دوليةتطرح شهادات إ شركة جي بي أوتو

  

تقوم بإطالق برنامج شـهادات   ،رائدة شركات تجميع وتوزيع السيارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، جي بي أوتو

   لدولييناإليداع الدولية لتقديم مستوى أفضل من الخدمة للمستثمرين ا

  

  2009 يونيو 1القاهرة في 

  

رائدة شركات تجميع وتوزيع السيارات ، )AUTO.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (أوتو  بي شركة جيأعلنت 

نامج من خالل بر المقصورة خارج للتداول أسهمهاإلدراج النهائية  اإلجراءاتتتخذ  اإنها، في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

 جراء عمليات التداول على أسهم الشـركة إللمستثمرين الدوليين في لندن و نيويورك مما سيتيح الفرصة لشهادات اإليداع الدولية 

و تتوقع الشـركة  . جدير بالذكر أن عملية الطرح ال تتضمن زيادة رأسمال للشركة في هذه األسواقومن ال .قريباً في هذه األسواق

  . ل الشهر الحاليإتمام اإلجراءات خال

هـذا   .التداول في األسواق خارج المقصورة في لنـدن ونيويـورك  حق لشركة جي بي أوتو فقد اصبح البرنامج وفقاً لهذا و

ت في البورصة المصرية تح هايتم تداولالتي من  خمسة أسهم عاديةعدد لشركة جي بي أوتو  الواحدة دوليةاليداع اإلشهادة  وتعادل

  ".AUTO"كود 

أحد البنوك العالمية الرائدة في مجـال إدارة األصـول    - قامت شركة جي بي أوتو باختيار بنك أوف نيويورك ميلونوقد 

  .الخاص بالشركة الدولي ليكون بنك اإليداع - وخدمات األوراق المالية

التي أطلقته برنامج شهادات اإليداع الدولية  إن" رؤوف غبور قائالً. دومن جهته صرح المدير التنفيذي لشركة جي بي أوتو 

الشركة في متناول المسـتثمرين   والمبذولة لكي تصبحالجهود المتواصلة  إطار فيالتي نقوم بها أحد الخطوات الهامة  هولشركة ا

فـي مختلـف   ن المسـتثمري حيث يمكننا من خالل هذا التعاون تحفيز  للعمل مع بنك أوف نيويورك ميلون سعداءونحن . العالميين

  ".في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سريعاًعلى استكشاف صناعة المركبات التجارية والتجزئة التي تشهد نموا  أنحاء العالم

 الرئيسي في القاهرة، بتجميع واستيراد وتوزيع سيارات الركوب ماركة هيونداي مقرهاأوتو، التي يقع  بي شركة جيوتقوم 

الطاقـة   توكذلك معـدال  ،وحجم الحصة السوقية ،ت توريد السيارات في مصر من حيث إيرادات المبيعاتأكبر شركاحيث تُعد 

وشركة جي بي أوتو هي شركة قابضة لمجموعة فريدة ومتنوعة من الشركات التابعة التـي تغطـي مجـاالت    . اإلنتاجية للشركة
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ماركات فولفو، ) المقطورات –الشاحنات  –األتوبيسات ( ة محلياًالمستوردة والمجمعالمركبات التجارية توزيع أنشطتها والتي منها 

، عالوة على مبيعات التجزئة للمركبات ذات اإلطارين وذات الثالث عجالت ماركة باجـاج، وهـي   ميتسوبيشي، هيونداي وغبور

اإلنشاء مـن الماركـات    مجموعة متكاملة من معداتالشركة كما تطرح . إحدى الماركات العالمية للمركبات ذات الثالث عجالت

  .خدمات وبيع السياراتبتشغيل أكبر شبكة في مصر لمراكز  العالمية وتقوم أيضاً

مـارس   9، الذي وافق عليه مجلس إدارة شركة جي بي أوتو في جلسة له عقدت في ويأتي برنامج شهادات اإليداع الدولية

شركة جي بي أوتـو، التـي أعلنـت     لوصول إلىفرص ليين إلى العديد من المستثمرين العالمفيه يتطلع الوقت الذي في  ،2009

بمشروع مشترك آخـر مـع   كما تقوم . الجزائرالواعد بسوق المركبات التجارية  للدخول إلىمشروع مشترك قيامها بعن  مؤخراً

جديـدة   توكيالتلى عللحصول الشركة هذا وتتطلع . بناء مصنع لتجميع هياكل األتوبيسات في السويسشركة ماركوبولو العالمية ل

  .شمال أفريقيامنطقة بوالتوسع في استثماراتها 

أكبـر بنـك    بصفتنا"ومن جانبه قال مايكل كول فونتين، المدير التنفيذي لقسم شهادات اإليداع في بنك أوف نيويورك ميلون 

في عالم السـيارات فـي الشـرق    التواجد القوي العمل مع كيان بمثل هذا إنه يشرفنا الشرق األوسط، فمنطقة مصر وفي يداع لإل

نحن نتطلع إلى توظيف "ائالً قوأضاف مايكل كول فونتين ". المنطقة باألسواق العالمية روابطتقوية  وكذلكا، ياألوسط وشمال أفريق

   ".تهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين العالميين للشركةخطط استراتيجية  جي بي أوتو في وضع خبراتنا لمساعدة شركة

  

  -- اننهاية البي-- 

  

  )م.م.ش(عن شركة جي بي أوتو 

هي رائدة شركات إنتاج وتوزيع السيارات في السوق المصـري حيـث تقـوم    ) AUTO.CA: كود البورصة(شركة جي بي أوتو 

 –الشـاحنات   –األتوبيسـات  (الشركة بتجميع واستيراد وتوزيع سيارات الركوب ماركة هيونداي وكذلك المركبـات التجاريـة   

كما تقوم الشركة أيضا بتوزيع الدرجات البخارية والدراجات الصغيرة . ات فولفو، ميتسوبيشي، هيونداي وغبورمارك) المقطورات

وتقوم الشركة أيضا بتشـغيل أكبـر   . ماركة باجاج واإلطارات ماركة السا ومعدات اإلنشاء ماركات فولفو وليند وانجيرسول راند

ويقـع المقـر   . السيارات وخدمات نقل الركـاب والبضـائع  ) كماليات(ارات الخدمات ومنافذ بيع اكسيسو شبكة في مصر لمراكز

  )www.ghabbourauto.com. (مصر –الجيزة  –الرئيسي لشركة جي بي أوتو في منطقة القاهرة الكبرى 

  

  بنك أوف نيويورك ميلونعن 

حيث يقوم بالتركيز على مساعدة العمالء فـي   ،شركات الخدمات المالية العالمية أحد "يشنأوف نيويورك ميلون كوربور"عد بنك ُي

وتقوم الشركة بتقديم الخدمات . سوق 100دولة ويقدم خدماته ألكثر من  34إدارة األصول المالية الخاصة بهم، وتمتد عملياته في 
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 ،وخـدمات األصـول   ،وإدارة الثـروات  ،خدمات إدارة األصـول المالية للمؤسسات والشركات واألفراد عن طريق طرح وتقديم 

العمالء في جميع أنحاء  جهوده لخدمة من خالل فريق إداري يركز ، وذلكوخدمات المقاصة والخزانة ،ومصدري األوراق المالية

مليـار   881ة بقيمـة  أصول تحت اإلداروتريليون دوالر،  19.5ويوجد لدى الشركة أصول تحت الوصاية واإلدارة بقيمة . العالم

 إلى حوالي متوسط عمليات السداد العالمية يصلبينما  ،تريليون دوالر تمثل ديون قائمة 11وخدمات تقدر قيمتها بأكثر من  ،دوالر

  ww.bnymellon.com/drw: المزيد من المعلومات متاح على الموقع االليكتروني. تريليون دوالر يومياً 1.8

  :لالتصال بعالقات المستثمرين

  مدير إدارة عالقات المستثمرين –باسم الشاوي / السيد

  ir@ghabbour.com: بريد اليكتروني

   2 3910 0485 (0) 20+: هاتف

  2 3539 0139 (0) 20+: فاكس

  أبو رواش –المنطقة الصناعية  – 28ك  –الصحرواي اإلسكندرية -طريق القاهرة: العنوان

 مصر –الجيزة  – 120: ب.ص

  بيانات تطلعية

معينة مرتبطة بأنشطة الشركة ومن الممكن أن يتم تحديد تلك البيانـات مـن خـالل    " بيانات تطلعية"هذا المستند قد يحتوي على 

باإلضافة إلى التوضيحات المشابهة ومن خـالل مناقشـة   " تنبؤ"، "توقعات"، "مخطط"، "سوف"استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل 

وقد تحتوي هذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطـط لهـا أو الجـاري تنفيـذها أو     . االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا

للشركة فيما يخـص األحـداث   وتعكس هذه البيانات الرؤى الحالية . تطويرها من قبل الشركة والتأثير المتوقع لتلك االستثمارات

وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصبح النتائج واألداء والقـرارات واإلنجـازات   . المستقبلية وهي عرضة للمخاطر واالفتراضات

 .الفعلية الخاصة بالشركة مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجها أو استنباطها من هذه البيانات التطلعية




