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GB Auto Appoints First Chief Information Officer, Launches Global 
CFO Search 

CIO will focus technology-enabled efficiency throughout organization; senior finance veteran to 
assume CFO duties pending completion of global search for new CFO 

 
29 September 2011 
 
(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), a leading automotive assembler 
and distributor in the Middle East and North Africa, announced today that it has launched a global 
search for a new Chief Financial Officer following the resignation of Mr. Colin Sykes. 

The firm also announced that it has hired a new Chief Information and Technology Officer with a 
mandate to improve efficiency and facilitate customer service throughout the organization through the 
deployment of world-class solutions.  

“Colin has been an outstanding team player at GB Auto, where his contribution and leadership have 
gone far beyond the remit of finance. He has shown a remarkable spirit of enthusiasm and loyalty in 
the delivery of business oriented results and in our drive to grow through both geographic and 
product-line diversification — and at the same time played a key role in our post-IPO 
institutionalization process,” said GB Auto Chief Executive Officer Dr. Raouf Ghabbour. “After a 
contribution of 15  years in Egypt, more than three of which were at GB Auto, Colin is leaving us for a 
unique management buyout opportunity in his native Great Britain. We wish him only the best and 
look forward to great news from him as he embarks upon this exciting venture.” 

Added Ghabbour, “In the run-up to his departure, Colin has helped launch a global search with a 
leading consultancy to find his replacement and will assist the process. We would expect to have that 
person on board in the coming six months.” 

Mr. Sykes will also resign his position as an executive member of the Board of Directors effective 30 
September 2011.  

Effective 1 October, Mr. Amir Kirollos will assume Sykes’ duties pro tempore pending the appointment 
of a permanent CFO. Mr. Kirollos is a partner in Blue Bay Management, which holds a stake and 
Management rights in Drive for Car Trading (“Drive”) (under establishment), GB Auto’s consumer 
finance venture. He was most recently Chief Financial Officer and a member of the Board of Directors 
of ASEC Company for Mining (“ASCOM”), an EGX-traded mining company. 

“Meanwhile I am pleased to announce the appointment of Mr. Mostafa Nagy as our first Chief 
Information and Technology Officer,” said Ghabbour. An award-winning industry veteran, Mr. Nagy 
was most recently IT Director for Egypt, Libya and Yemen for Coca-Cola Bottling Co., where he was 
responsible for completing the company’s business application portfolio, streamlining and aligning 
operations in accordance with the FMCG company’s objectives. He holds a bachelor’s in engineering 
from Alexandria University, an MBA from the German University in Cairo and completed his 
engineering training with Siemens KWU in Germany.  

“We welcome Mr. Nagy to the team and wish him every success in this exciting role at GB Auto,” 
Ghabbour concluded.  

—ENDS— 
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About GB Auto S.A.E. 
GB Auto S.A.E. (AUTO.CA on the Egyptian Exchange) is a leading automotive producer and 
distributor the Middle East and North Africa. The company assembles, imports and distributes 
passenger cars under the Hyundai brand as well as commercial vehicles (buses, trucks and trailers) 
under the Volvo and Mitsubishi brands. It is the exclusive importer and distributor of Mazda passenger 
cars in Egypt and is the exclusive importer and distributor of Hyundai vehicles in Iraq through a joint 
venture, GK Auto. In addition, it exclusively distributes other products in Egypt, namely: motorcycles 
and three-wheelers under the Bajaj brand, tires under the Lassa and Yokohama brands and 
construction equipment under the Volvo brand. GB Auto provides financial leasing and consumer 
finance via GB Lease (business to business financial leasing), Mashroey (microfinance) and Drive 
(consumer finance - under establishment). 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) 
 

Investor Relations Contact Information: 

Ms. Hoda Yehia 
Investor Relations Manager 
 
Email: ir@ghabbour.com 
 
Tel: +20 (0) 2 3910 0485 
Fax: +20 (0) 2 3539 0139 
Address: Cairo-Alexandria Desert Road, Km. 28, Industrial Zone, Abu 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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  )AUTO.CA(بي أوتو جي 

  صحفيبيان 

جي بي أوتو تعين أول رئيس لقطاع التكنولوجيا والمعلومات وتبدأ 
  رئيس جديد للقطاع الماليالبحث عن 

الشركة تعزز الكفاءة التكنولوجية بكافة القطاعات عبر تعيين رئيس للتكنولوجيا والمعلومات، وأحد الخبراء الماليين 
 جديد المالي ال طاعقالرئيس المالي أثناء البحث عن  رئيس القطاعلمتابعة مھام 

 

  ٢٠١١سبتمبر  ٢٩
 

 
، الشركة الرائدة )AUTO.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو  –القاھرة 

رئيس في مجال تجميع وتوزيع السيارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن بدء عملية البحث عن 
  .ة عقب استقالة السيد كولين سايكس من منصبهجديد للشركالمالي القطاع ال

جديد لقطاع التكنولوجيا والمعلومات وذلك بغرض تعزيز الكفاءة ورفع مستويات رئيس كما قامت الشركة بتعيين 
خدمة العمالء بجميع قطاعات شركة جي بي أوتو سعياً لتقديم أحدث الحلول العالمية في مجال االتصاالت 

 .وتكنولوجيا المعلومات

عن امتنانه  ومن جانبه أعرب الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو،
لمساھمة السيد سايكس وقيادته التي امتدت إلى أكثر من اإلدارة المالية فقط، وذلك حيث أظھر سايكس من 

منطقة ساعد في تحقيق النمو بأنحاء روح الحماس والوالء ما ساھم في تنفيذ الكثير من أھداف جي بي أوتو و
والتوسع بنطاق الخدمات والمنتجات المقدمة للعمالء، وذلك فضالً عن دوره الفعال عقب إدراج الشرق األوسط 

  . العمل المؤسسي إعادة ھيكلة الشركة ووضعھا في إطارأسھم الشركة في البورصة حيث ساھم في 

من العمل في مصر، منھا ما يزيد عن ثالث سنوات مع شركة جي عاماً  ١٥وتابع غبور أن السيد سايكس أمضى 
حصة في إحدى الشركات ببريطانيا عبر نظام الشراء بي أوتو، وھو يرحل اآلن بعد أن توصل إلى اتفاق لشراء 

 .متطلعاً لمتابعة تطور مسيرته المھنيةوالتمنيات أطيب ، حامالً له (Management Buyout)اإلداري 

لسيد سايكس قد ساعد الشركة في تدشين البحث عن بديله بين المؤسسات االستشارية الرائدة أكد غبور أن ا
المالي الجديد رئيس القطاع حول العالم، كما أكد أنه سيواصل دعم الشركة حتى يتم ذلك، وتوقع أن يتم تعيين 

مجلس اإلدارة وعضو رئيس القطاع المالي ضون ستة أشھر من استقالة السيد سايكس من منصبه كغفي 
 .٢٠١١سبتمبر  ٣٠التنفيذي لشركة جي بي أوتو اعتباراً من 

المالي بشكل مؤقت اعتباراً من األول من أكتوبر القادم وذلك رئيس القطاع وسيتولى السيد أمير كيرلس مھام 
التي تمتلك ويعد السيد كيرلس شريكاً في شركة بلو باي لإلدارة و. المالي الجديدرئيس القطاع إلى حين تعيين 

شركة تابعة وھي ) تحت التأسيس( "درايڤ"شركة درايڤ لتجارة السيارات في باإلضافة الى حق االدارة حصة 
رئيس السيد كيرلس منصب  وقد شغل. من المقرر أن تقوم بتمويل سيارات الركوب للمستھلك جي بي أوتو ل

المقيدة بالبورصة المصرية وتعمل في مجال أسكوم وھي إحدى الشركات  –المالي بشركة أسيك للتعدين القطاع 
 .التعدين

ومن جانب آخر أعلن الدكتور غبور عن تعيين السيد مصطفى ناجي رئيساً لقطاع التكنولوجيا والمعلومات للمرة 
ويعد السيد ناجي أحد الخبراء اإلقليميين في ھذا المجال حيث شغل . األولى في تاريخ شركة جي بي أوتو

تكنولوجيا المعلومات بشركة كوكاكوال للتعبئة في مصر وليبيا واليمن وكان مسئوالً عن منصب رئيس قطاع 
. التنسيق بين القطاعات واألقسام المختلفة بالشركة وفقاً ألھداف شركات السلع االستھالكية سريعة الدوران

شھادة البكالريوس في الھندسة من جامعة اإلسكندرية وشھادة الماجستير في إدارة على وحصل السيد ناجي 
 Siemens KWUاألعمال من الجامعة األلمانية بالقاھرة كما أكمل دورة تدريبية في قسم الھندسة بشركة 

  .بألمانيا
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 .ة جي بي أوتوواختتم غبور حديثه مرحباً بالسيد ناجي ومتمنياً له التوفيق في منصبه الجديد مع شرك

 

 —نھاية البيان—

  )م.م.ش(أوتو  بي جي شركة عن
  

  بالشرق السيارات وتوزيع تجميع في الرائدة الشركة يھ) AUTO.CAكود البورصة المصرية ( أوتو بي جي شركة
 كوكذل ھيونداي ماركة مصر في المالكي السيارات وتوزيع وتجميع باستيراد الشركة وتقوم أفريقيا وشمال األوسط
 السيارات بتوزيع تقوم كما. ميتسوبيشي فولفو، ماركات (المقطورات – الشاحنات – األتوبيسات) التجارية المركبات
 أوتو كي جي شركة عبر العراق في ھيونداي لسيارات الحصري المستورد وھي مصر، في مازدا ماركة المالكي
 باجاج ماركةوعربات التوك توك  البخارية الدراجات بتوزيع أيضاً الشركة وتقوم . األغلبية حصة فيھا تملك التي

والتمويل  يتمويلتأجير الوتوفر شركة جي بي أوتو خدمات ال. فولفو ماركة اإلنشاء ومعدات السا ماركة واإلطارات
التمويل متناھي " (مشروعي"مبادرة و، )ي للشركاتالتمويل حلول التأجير( GB Leaseمشروع عبر االستھالكي 

 أكبر بتشغيل أيضاً الشركة وتقوم. )التمويل االستھالكي( تحت التأسيس -  كة درايف لتجارة السياراتشرو )الصغر
 ويقع.  والبضائع الركاب نقل وخدمات السيارات (كماليات) إكسسوارات بيع ومنافذ الخدمات لمراكز مصر في شبكة
  (www.ghabbourauto.com). مصر – الجيزة – الكبرى القاھرة منطقة في أوتو بي جي لشركة الرئيسي المقر

 
  :المستثمرين عالقات أرقام

 
 يحيى ھدى / األستاذة

  المستثمرين عالقات مدير
 

  ir@ghabbour.com: بريد إلكتروني

   0485 3910 2 (0) 20+: ھاتف

  0139 3539 2 (0) 20+: فاكس

  أبو رواش –المنطقة الصناعية  – ٢٨ك  –ة الصحرواي اإلسكندري-طريق القاھرة: العنوان

  مصر –الجيزة  – ١٢٠: ب.ص

 
 

 بيانات تطلعية

معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن يتم " بيانات تطلعية"ھذا المستند قد يحتوي على 
باإلضافة " تنبؤ"، "توقعات"، "مخطط"، "سوف"تحديد تلك البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل 

وقد تحتوي ھذه البيانات على . إلى التوضيحات المشابھة ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا
أوصاف لالستثمارات المخطط لھا أو الجاري تنفيذھا أو تطويرھا من قبل شركة جي بي أوتو والتأثير المتوقع لتلك 

لبيانات الرؤى الحالية لشركة جي بي أوتو فيما يخص األحداث المستقبلية وھي وتعكس ھذه ا. االستثمارات
وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصبح اإلنجازات واألداء والقرارات والنتائج الفعلية . عرضة للمخاطر واالفتراضات

استنباطھا من الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجھا أو 
  .ھذه البيانات التطلعية

 
 

 


