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شركة مستشفى كليوباترا تعين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا في صفقة
االستحواذ المحتملة على الحصة المتبقية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي
القاهرة في  28أغسطس 2016
أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م( .كود البورصة المصرية  )CLHO.CAوهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع
األسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري ،أن مجلس اإلدارة وافق باإلجماع على النظر
خاص من حيث عدد
َّ
في االستحواذ على حصة إضافية تمثل  %47من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي إحدي الشركات التابعة للمجموعة ،مع تعيين
مستشارا لصفقة االستحواذ.
المجموعة المالية هيرميس
ً
جدير بالذكر أن شركة مستشفى كليوباترا تمتلك بالفعل حصة  %53من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي.
وتؤكد إدارة الشركة أنها على قناعة تامة بأن إتمام عملية االستحواذ المحتملة على الحصة المتبقية من أسهم مستشفى القاهرة
التخصصي سوف يؤدي إلى تعظيم العائد االستثماري للمساهمين وفقا ً الستراتيجية النمو التي تتبناها شركة مستشفى كليوباترا،
والتي تتبلور محاورها الرئيسية في تعزيز التكامل والترابط بين مستشفياتها التابعة في السوق المصري.

– نهاية البيان –

عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر ،وتتخصص في تقديم باقة واسعة
من خدمات الرعاية الصحححية العامة والمتخصححص حة وخدمات الطوارئ عبر أربعة مسححتشححفيات رئيسححية في القاهرة الكبرى ،وهي مسححتشححفى
كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق.

لالستعالم والتواصل
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
هدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين
ت+2 )0(2 2241 7471 :
hoda.yehia@cleohc.com
investors.cleopatrahospitals.com

التوقعات المستقبلية
يحتوي هذا البيان على توقعات مسحححححتقبلية ،والتوقع المسحححححتقبلي هو أي توقع ال يتصحححححل بوقائع او احدان تاريخية ،ويمكن التعرف علي عن ريق اسحححححتخدام مثل العبارات
و الكلمات االتية "وفقا للتقديرات"" ،تهدف"" ،مرتقب"" ،تقدر"" ،تتحمل"" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقديرات"" ،تفترض"" ،توقعات"" ،تعتزم"" ،ترى"" ،تخطط"" ،ممكن"،
بيان صحفي
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"متوقع"" ،مشححروعات"" ،ينب"ي"" ،على علم"" ،سححوف" ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماالة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مسححتقبلي .هذا
ينطبق ،على وج الخصحححححوص ،إلى التوقعات التي تتعحححححمن معلومات عن النتائا المالية المسحححححتقبلية او الخطط أو التوقعات بشحححححأن األعما التجارية واإلدارة ،والنمو أو
الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤار على الشركة.
التوقعات المسححححتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشححححركة ("االدارة") على أحدان مسححححتقبلية ،والتي تقوم على افتراضححححات اإلدارة وتنطوي على مخا ر معروفة
وغير معروفة ومجهولة ،وغيرها من العوامل التي قد تؤار على ان تكون نتائا الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائا في المستقبل ،او
عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا .قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشركة
او نتائا عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية ،أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.
تخعححححع أعما الشححححركة لعدد من المخا ر والشححححكوس التي قد تتسححححبب في اختالف التوقع المسححححتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع .وهذه المخا ر
تتعمن التقلبات بأسعار الخامات  ،أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشا  ،وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل ،والمنافسة بنجاح وسط مت"يرات
األوضححاع السححياسححية واالجتماعية والقانونية واالقتصححادية ،سححواء في مصححر أو على صححعيد االقتصححاد العالمي ،ومسححتجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحححية على السححاحة
اإلقليمية والدولية ،وتداعيات الحرب ومخا ر اإلرهاب ،وتأاير التعححححححخم ،وت"ير أسححححححعار الفائدة ،وتقلبات أسححححححعار صححححححرف العمالت ،وقدرة اإلدارة على التحرس الدقيق
والسريع لتحديد المخا ر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخا ر.
بعض المعلومات ال واردة في هذه الوايقة ،بما في ذلك المعلومات المالية ،رأ عليها بعض التعديالت ب"رض التقريب العددي ،وبالتالي فإن في حاالت معينة قد يختلف
المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.
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