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ر، وال يجوز توزيع هذا االعالن في الواليات ال يشكل هذا اإلعالن أو يتضمن جزءاً من أي عرض لبيع أو حث لعرض شراء أوراق مالية في الواليات المتحدة أو في ظل أي اختصاص قضائي آخ

عن األوراق المالية وتعديالته )"قانون 1933 او لمواطني الواليات المتحدة االمريكية. كما انه لم ولن يتم تسجيل األوراق المالية المبينة في هذا اإلعالن بموجب القانون األمريكي المتحدة االمريكية

  .("األوراق المالية

دم شراء أو االكتتاب في أي أوراق مالية قابلة للتداول مشار إليها في هذا اإلعالن باستثناء أن يكون ذلك فقط هذا اإلعالن هو مجرد إعالن دعائي وليس نشرة طرح، ويجب على المستثمرين ع

وقت ش.م.م في ال راية لخدمات مراكز االتصاالت استناداً إلى معلومات تتضمنها نشرة الطرح المكملة باإلخطار الخاص باألسعار )"نشرة الطرح"( في شكلها النهائي والتي سوف تنشرها شركة

 ةنشرها والحصول عليها من المقر الرئيسي للشرك المناسب فيما يتعلق بالطرح المشترك المقترح المشار إليه في هذا اإلعالن، وستكون نسخ نشرة الطرح واإلخطار الخاص باألسعار متاحة عقب

 

 تعلن السعر االسترشادي لطرح جزء شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت ش.م.م
من أسهمها من خالل شريحتي الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي في البورصة 

 المصرية
 

  2017ابريل  4القاهرة في 

عن السعر االسترشادي لعملية طرح عدد يبلغ حده "( ةالُمصدرالشركة " أو "الشركة" أو "رايةأعلنت اليوم شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت ش.م.م )"

راية شركة "( وتمتلكها حالياً البورصةمن األسهم القائمة للشركة والمقيدة في البورصة المصرية )" %48.99سهماً عادياً قائماً يمثل  48،994،000 األقصى

 "(.المساهم البائع)" المالية القابضة لالستثمارات

( اكتتاب 3"(، و)المشتركالطرح تثمرين في مصر )مجتمعين "مصري للمسمحلي ( طرح 2، )للمؤسسات االستثمارية( طرح دولي 1وسوف يتضمن الطرح )

يمتها تبلغ ق "(أسهم االكتتاب المغلقحديثاً )" تم إصدارهاسهم أحق االكتتاب في  الذي وافق على على المساهم البائع ةالُمصدرالشركة  ستعرض مغلق حيث

. سيتم طرح وبيع أسهم ها خالل االكتتاب المغلق مضروبة في سعر الطرح(جنيه مصري )محسوبة على انها عدد االسهم التي سيتم شرائ 100.000.000

 ."(سعر الطرحوأسهم االكتتاب المغلق بنفس السعر )"المحلي المصري طرح الالطرح الدولي وأسهم 

جنيه للسهم، علًما بأن السعر النهائي  17.91جنيه و 16.00شركة أن السعر االسترشادي لألسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح ما بين الوقالت 

 لعملية الطرح قد يختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر االسترشادي.

عمال في إسناد األ عالميصرح السيد/ أحمد إمام المسئول التنفيذي لراية بقوله "نحن اآلن في خضم عملية تحول لنصبح مقدم خدمات  ،وتعقيباً على الطرح

وب أداؤه أيضاً العمل المتميز المطل ه يقتضيوتطلعاتنا لما يمكن تحقيقه مستقبالً فإن بإنجازاتنا"(. وكما أن هذا يمنحنا الفخر مات التعهيدخدلمصادر خارجية )"

 يحمل المستقبل الكثير من االمكانيات لشركة راية ونحن مستعدون لذلك.". لكي نستهل ونشرع في عملياتنا في مواقعنا الجديدة.

من إيراداتها المتحققة مقومة بالعملة  %77حيث أن  ويقدم خدمات لشتي العمالء في أوروبا والشرق األوسط لخدمات التعهيدقدم خدمات رائد تعد راية م

سو ببولندا، عاملة في مصر ودبي باإلمارات العربية المتحدة وفي ورا منشآتخالل ، وتعمل من 2016نوفمبر  30االجنبية، وكان أغلبها بالدوالر األمريكي في 

مجموعة رائدة من الشركات المصرية في شتى  للمساهم البائع والمشكل منوهي اآلن تابعة  2001لغة. تأسست راية عام  25تلك الخدمات مقدمة بأكثر من 

مات كز خدااإلسناد الخارجي لمركز خدمات االتصاالت المصرية )"ارائدة في سوق اإلسناد الخارجي لمر سوقيةبمكانة بانها تتمتع راية  وتعتقدالصناعات، 

  ."(االتصاالت

 ومن المتوقع افتتاح، 2001محطة عمل في عام  200عدد ب بالمقارنةمحطة عمل عبر ثماني منشآت  4,870راية  كان لدى 2016نوفمبر  30من  واعتبارا 

مليون معاملة شهرياً، وذلك  8قد قامت شركة راية بإجراء حوالي ، 2016. وفي خالل فترة االحد عشر شهراً األولي من عام 2017منشأتين إضافيتين في عام 

 مليون معاملة. 6،5والتي بلغت حوالي  2015مقارنة بالمعامالت التي تمت في نفس الفترة من عام 
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اإلداري وإدارة القنوات الداخلية  المكتبخدمات وتعد شركة راية حافظة شاملة لخدمات التعهيد، بما في ذلك خدمات مراكز االتصال بالعمالء وخدمات مهنية 

الجمع بين عروض  إلى"( إدارة عالقات العمالء)" القات العمالء الفردية. ويتطور أداء شركة راية من مجرد تقديم خدمات التعهيد الخاصة بإدارة عللمبيعات

خاصة بزبائن العمالء مروراً بحلول معدلة ومهيأة بحسب احتياجات خدمات متعددة والتي تغطي كالً من الخبرة في مجال أعمال المكاتب األمامية والداخلية ال

عم مع العمالء مما يدعمالء راية. وتعتقد شركة راية أن تلك الحلول الكاملة المعدلة خصيصاً للعمالء تقدم خبرة متطورة لزبائن العمالء وتُنشأ عالقات أقوي 

زز والء العميل وفي المقابل تضمن والء العمالء للشركة. ويتم توصيل خدمات وحلول شركة راية عبر قنوات التعرف على العالمة التجارية الخاصة بهم ويع

وتية والتي يتم رى( والصمتعددة بما في ذلك الرقمية )الرسائل القصيرة والبريد االلكتروني والمحادثات ومواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات، من بين أشياء أخ

 ريق عمليات التصميم والتكنولوجيا ووظائف جمع المعلومات.توافرها عن ط

 

 ل االتصاالتتتمتع أيضا شركة راية بعالقات طويلة األمد مع العمالء وذلك عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بالعمل مع قيادات األسواق في قطاعات مث

ة والخدمات المالية والتأمين وبيع التجزئة والغذاء والسيارات والسياحة. فضالً عن أن قدرة واإلعالم والتكنولوجيا واإللكترونيات االستهالكية والخدمات المصرفي

األحد عشر شهراً من  وفقا لعدد العمالء خالل1%96.4 إلى( معدالت االحتفاظ العالية بعمالئها والتي وصلت iراية على االحتفاظ بعمالئها مشهود لها من خالل )

2016 (iiارتفاع مساهمة ا ) والتي تأتي من العمالء من خالل عالقات مع  2016من إيرادات األحد عشر شهراً من  %77اليرادات من العمالء القدامى بواقع

موظفاً في مصر ودبي ووارسو والتي تمثل أهمية بالغة  5،500سنوات. وتمتلك راية قاعدة من الموظفين الملتزمين والمتضمنة أكثر من  5الشركة تمتد ألكثر من 

 لقدرة الشركة على تقديم أفضل خدمة للعمالء.

 

، وهو نظام إدارة أداء عالمي مصمم لتحقيق التوازن وتطوير الجودة والدقة والكفاءة COPCإدارة األداء شهادة وقد حصلت شركة راية على الشهادات التالية: 

فيما يتعلق بحماية  -PCI DSS صلت الشركة على شهادة معيار أمن البيانات الخاصة بالخدمة، وذلك لتحقيق نسبة إرضاء أعلى للعمالء ودعم الربحية؛ كما ح

، وهو إطار رئيسي ITILات بيانات الحسابات والدفع االلكتروني وبيانات بطاقات االئتمان. وتتبع الشركة أيضاً ممارسات مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوم

 حصل الفريق الفني المتخصص بالكامل على شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقد

 

مليون جنيه مصري )وقد زادت بمعدل تنموي سنوي إجمالي  463,1مبلغ  2016نوفمبر  30األحد عشر شهراً المنتهية في  بلغت إيرادات شركة راية في فترة

الخاصة  صافي الربحو الدين سدادالفوائد والضريبة واالستهالك و ما قبل أرباح(، وكان 2016 شهراً منحتي فترة األحد عشر  2013من عام  %33،6يبلغ 

مليون جنيهاً مصرياً على التوالي  98،6مليون جنيهاً مصرياً ومبلغ  152،6عند مبلغ  2016نوفمبر  30ة األحد عشر شهراً المنتهية في بشركة راية عن فتر

 على التوالي. %21،3و %32،9وصافي هامش الربح بنسبة  الدين سدادقبل الفوائد والضريبة واالستهالك و ما أرباح متضمناً هامش

 –نهاية البيان  –

 لمزيد من المعلومات، يرجي االتصال بنا:ل
 ياسمين عادل بكري

 عضو بإدارة عالقات المستثمرين وشئون الشركات

 راية لخدمات مراكز االتصاالت

 +201022990221+ | 201001410003تـ: 

 yasmin_radwan@rayacorp.com:إليكتروني بريد

 

 (معلومات عن شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت )ش.م.م

                                                      
 معدالت االحتفاظ بالعمالء معرفة كنسب مئوية للعمالء المتواجدين الذين ظلوا مع راية لمدة تزيد عن سنة. 1
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التعهيد، كما تخدم العديد من العمالء بداية من أوروبا والشرق األوسط، لعمليات واحدة من رائدي مقدمي الخدمات  2001تعد شركة راية التي تم تأسيسها في عام 

تصال بالعمالء دمات االوكذلك تقوم بتشغيل منشآت بمصر واإلمارات )دبي( وبولندا )وارسو(. كما تقوم الشركة بتقديم حافظة شاملة لخدمات التعهيد، بما في ذلك خ

محطة عمل موزعة على ثمان مراكز في مصر واالمارات  4,800. تمتلك الشركة أكثر من القنوات الداخلية للمبيعات وإدارة االداريوالمكتب والخدمات االحترافية 

موقع يرجي زيارة الوبولندا والتي تخدم العديد من العمالء من مختلف الصناعات في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق األوسط. ولمعرفة المزيد عن شركة راية 

 www.rayacc.comااللكتروني 

 

 إشعار هام

أو ال يجوز ألي ان المعلومات المختصرة الواردة في هذا اإلعالن غرضها التعريف فقط وليست وال يجب وصفها بأنها المعلومات الكاملة أو التامة. ال يجب 

ي هذا اإلعالن أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها. المعلومات الواردة في هذا اإلعالن قابلة االعتماد على المعلومات المتضمنة ف –ألي غرض كان  –شخص 

م اعتماد هذا لم يت للتغيير، وال يتعهد أي شخص بتزويد المستلم لهذا اإلعالن بأي معلومات إضافية أو بتحديث هذا اإلعالن أو بتصحيح أي بيانات غير دقيقة.

 مية مختصة. اإلعالن من أي جهة تنظي

 

ب فيها أو أي هذا اإلعالن ال يشكل أو يمثل جزء من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أسهم أو أي نوع من أنواع استدراج عروض لشراء أي أسهم أو االكتتا

ه فيما يتصل بأي عقد ذي صلة. قد يتم تقييد أوراق مالية أخرى وال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو )أي جزء منه( أو حقيقة توزيعه أساس ألي عقد أو االعتماد علي

ى األشخاص ن علتوزيع هذا اإلعالن والمعلومات األخرى المتعلقة بقيد األسهم أو الطرح المشترك بموجب القانون في بعض نطاقات االختصاص القضائي، ويتعي

عريف أنفسهم بأي من تلك القيود ومراعاتها. أي اخفاق في االمتثال لهذه القيود الذين قد يتسلمون هذا اإلعالن أو أي وثيقة أو معلومات أخرى مذكورة هنا السعي لت

 قد يعد مخالفة لقوانين األوراق المالية في أي من نطاقات االختصاص القضائي تلك.

 

الشركة أو نيابة عنها أو من جانب أو صادر أو مقدم من جانب  –صريح أو ضمني  –لم يتم اعتماد صحة هذا اإلعالن بشكل مستقل وال يوجد أي إقرار أو ضمان 

 تأو المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية االكتتاب أو أي من منشآتهم األم أو التابعة المعنية أو أي منشآت تابعة ألي من تلك المنشآ/نيابة عن المساهم البائع و

زاهة دقة أو اكتمال أو ن –فيما يخص  –أو التابعين أو االستشاريين التابعين ألي منهم  األم أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المسئولين أو الموظفين أو الوكالء

واألشخاص السالف  المعلومات أو اآلراء المتضمنة في هذا اإلعالن وال يجوز االعتماد على دقة أو اكتمال أو نزاهة هذه المعلومات؛ وال تقبل أي من الجهات

من تلك المعلومات أو اآلراء أو أي سهو أو خطأ. جميع المعلومات المقدمة أو المتضمنة في هذا اإلعالن خاضعة للتأكيد  ذكرهم أي التزام أو مسئولية عن أي

 والتصحيح واالستكمال والتغيير دون إخطار.

 

متحدة. لم يتم ولن يتم تسجيل األوراق المالية هذا اإلعالن ال يمثل عرضا ألوراق مالية في الواليات المتحدة أو عرض استدراج لشراء أوراق مالية في الواليات ال

 ا أنه ال يجوز احالة هذاالمشار إليها هنا بموجب قانون األوراق المالية أو بموجب قانون األوراق المالية ألي والية أو اختصاص قضائي في الواليات المتحدة. كم

حدة أو ألي مواطن أمريكي. لم تقم الشركة المصدرة لألوراق المالية بتسجيل أي جزء من االعالن او تسليمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات المت

ة في وراق الماليالطرح المشترك في الواليات المتحدة وال تنوي تسجيل أي جزء منه في الواليات المتحدة وكذلك لن تنوي الشركة المصدرة إجراء طرح عام لأل

 الواليات المتحدة.

 

ة هيرمس لترويج وتغطية االكتتاب تتصرف بشكل حصري نيابة عن الشركة والمساهم البائع وال تتصرف نيابة عن أي شخص آخر فيما يتصل المجموعة المالي

أي  ئولة تجاهمس بالطرح المشترك ولن تعتبر أي شخص آخر )سواء كان مستلم لهذا اإلعالن أو غير مستلم له( عميال لها فيما يتصل بالطرح المشترك ولن تكون

 لطرح المقترح.ا شخص آخر بخالف الشركة والمساهم البائع في توفير أساليب الحماية المكفولة لعمالئها وكذلك الحال بالنسبة لتقديم االستشارات فيما يخص
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اءات تنفيذية واجبة التطبيق في أي إى سى )باإلضافة إلى أي إجر/2003/71في أي دولة من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوربية التي نفذت القرار 

يعتبر هذا اإلعالن موجها فقط ويستهدف فقط المستثمرين المؤهلين في  –المملكة المتحدة  بخالف-( "الطرحبنشرة  القرار الخاص") –دول من الدول األعضاء 

"(. عالوة على ذلك، يوزع هذا اإلعالن في المملكة المتحدة ويوجه المستثمرون المؤهلون" )"نشرة الطرحالقرار الخاص بتلك الدولة العضو وفي نطاق تعريف "

 (ii)أو  "(لقرارا)"، وتعديالته 2005)الترويج المالي( قرار  2000( من قانون الخدمات المالية واألسواق 5) 19خبراء االستثمار الخاضعين للمادة  (i)فقط لـــ 

 (iii)( )أ( إلى )ث( من القرار أو 2) 49والخاضعين للمادة  –لذين يصل إليهم اإلعالن بالطرق القانونية واألشخاص األخرين ا -الجهات ذات المالءة المالية 

"(. باألشخاص المعنيينعاليه مجتمعين " (iii)، (ii)، (i)األشخاص اآلخرين الذي يصح قانونا توجيه هذا اإلعالن لهم )ويشار لجميع األشخاص المشار إليهم في 

اء ضشاط استثماري يتصل به هذا اإلعالن يتاح في المملكة المتحدة لألشخاص المعنيين فقط وللمستثمرين المؤهلين في أي من الدول األخرى األعأي استثمار أو ن

ر األشخاص غي منفي المنطقة االقتصادية األوربية بخالف المملكة المتحدة ويسمح فقط لهؤالء األشخاص بالمشاركة فيما يخص هذا اإلعالن. يجب على أي شخص 

صول على هذا اإلعالن المعنيين عدم التصرف بموجب هذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو االعتماد عليه أو على أي من محتوياته. ال يجوز إرسال أو توزيع أو الح

ئية أو اتاحته ألي شخص في أي من هذه النطاقات القضافي أستراليا وكندا واليابان  –سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  –أو النشرة التي تضمنته أو أي نسخة منها 

 أو أي نطاق قضائي آخر يمثل فيه القيام بذلك مخالفة للقوانين ذات الصلة في نطاق االختصاص القضائي المعني.

 

اد ناتج عنها. األداء في الماضي ال يعد هذا اإلعالن ال يمثل توصية فيما يخص الطرح المشترك. يجوز ارتفاع أو انخفاض سعر وقيمة األوراق المالية وأي اير

في  ك كمؤشر على األداءمؤشرا على األداء في المستقبل. ال يمكن االعتماد على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو أي من المستندات المتعلقة بالطرح المشتر

تأكد من فهمهم الكامل للمخاطر التي ستنص عليها نشرة الطرح عند نشرها المستقبل. قبل شراء أي أسهم، يجب على األشخاص المطلعين على هذا اإلعالن ال

 وقبولهم لتلك المخاطر.

 

لحساباتهم  /فيما يخص الطرح المشترك، تتصرف المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية االكتتاب أو أي من تابعيها المعنيين كمستثمرين لحسابهم الخاص

األسهم أو شرائها، ويجوز لهم بهذه الصفة حيازة أو شراء أو بيع أسهم الشركة وأوراقها المالية األخرى أو عرضها للبيع أو الخاصة، ويجوز لهم االكتتاب في 

 لحساباتهم الخاصة وكذلك الحال بالنسبة لالستثمارات المتصلة بالطرح المشترك وخالفه.  /التعامل عليها لحسابهم الخاص

 

إلى الحد الذي يسمح به القانون واجب  –أو أي من وكالئها  –جوز المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية االكتتاب فيما يخص الطرح المحلي في مصر، ي

ول السهم االتطبيق إجراء معامالت بغرض دعم سعر السوق لألسهم بمستوى أعلى من الذي كان قد سيسود بخالف ذلك في السوق المفتوح. إذا انخفض سعر تد

"( ، يجوز قرار سعر السهممدة استيوما من ذلك التاريخ )هذه المدة هي " 30أو بعد تاريخ بدء تداول األسهم في البورصة وانتهاء مدة  عن سعر الطرح في

هم بسعر راء لألسلمشتري األسهم من خالل الطرح المحلي المصري تقديم أوامر بيع وستقوم المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية االكتتاب بتقديم أوامر ش

عة مر الشراء المفتوحة التي قدمتها المجمو، سيتم مطابقة أواقرار سعر السهماست. في نهاية مدة قرار سعر السهماستالطرح، والتي ستظل مفتوحة حتى نهاية مدة 

ير تحقيق االستقرار ينوي مد المالية هيرمس لترويج وتغطية االكتتاب مع أوامر البيع المفتوحة وتنفيذها في البورصة. باستثناء ما ينص عليه القانون أو الالئحة، ال

 أو الهيئة./تطالب به البورصة وجرائها فيما يتعلق بالطرح المحلي المصري فيما عدا ما التي يتم إقرار سعر السهم استوال أي من وكالئه اإلفصاح عن معامالت 

 

 

 البيانات التطلعية

وعبارات مثل  م كلماتيحتوي هذا اإلعالن على بيانات تطلعية محددة، والبيان التطلعي هو عبارة عن أي بيان ال يتعلق بحقائق وأحداث تاريخية، ويتميز باستخدا

"،  مقديرات"، "يترقب"، "يفترض"، "يعتقد"، "قد"، "يقدر"، "يتوقع"، "يعتزم"، "من وجهة نظر ..."، "ربما"، "يخطط"، "محتمل"، "يتنبأ"، "يصم"وفقًا للت

أنه بيان تطلعي.  ما على ن"ينبغي"، "إلى حد العلم"، "سوف"، "سيكون"، أو المعاني النافية بالنسبة لكل حالة أو التعبيرات المماثلة لذلك المقصود بها تعريف بيا

ستقبلي أو ربحيتنا ونا الموينطبق ذلك خاصةً على البيانات التي تحتوي على معلومات بشأن نتائج مالية مستقبلية أو خطط أو توقعات تتعلق بأعمالنا وإدارتنا أو نم

 واألحوال االقتصادية العامة والتنظيمية واألمور األخرى التي تؤثر علينا.

 



  شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت ش.م.م 

 بيان صحفي

 
 ال يجوز توزيع هذا االعالن في الواليات المتحدة االمريكية أو لمواطنين أمريكيين
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نحو األحداث المستقبلية والتي تبني على االفتراضات التي تضعها اإلدارة وتشمل المخاطر )"اإلدارة"( وتعكس البيانات التطلعية وجهات نظر اإلدارة الحالية 

جازاتنا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات المعروفة وغير المعروفة والشكوك والعوامل األخرى التي ربما تحدث اختالفًا  جوهرياً لنتائجنا الفعلية أو أدائنا أو إن

المالية  لشركةا مستقبلية تعبر عنها هذه البيانات التطلعية بشكل صريح أو ضمني. وقد يتسبب حدوث أو عدم حدوث فرضية ما في حدوث اختالف جوهري ألحوال

 ع أعمالة التوقعات التي عبرت عنها تلك البيانات بشكل صريح أو ضمني. وتخضالفعلية ونتائج عملياتنا على نحو عن هذه البيانات التطلعية أو في اإلخفاق في تلبي

ة الجسيمة لكبار رإلى عدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب أيًضا في عدم دقة البيانات التطلعية أو التقديرات أو التنبؤات، وتشمل هذه المخاطر الخسا الشركة

ر ة أو تعطلها، أو اإلفصاح غياألنظمة التكنولوجية الرئيسية للشرك في ، أو تلفمحطات عمل الشركةعمالء الشركة، أو عدم القدرة على تعظيم االستفادة من 

السرية للعمالء ،أو عدم التطابق في العمالت فيما يتعلق بعوائد ومصروفات الشركة، أو ارتفاع المنافسة مع منافسين إقليمين الحساسة والمرخص به عن البيانات 

ادية العالمية غير المالئمة، أو اإلخفاق في جذب موظفين مدربين على وعالميين، أو عدم القدرة على الحفاظ على الضوابط الداخلية الفعالة، أو األحوال االقتص

 .شياء أخرىنحو كاف واالستبقاء عليهم لدعم العمليات، أو الزيادة الكبيرة في مصروفات الموظفين، أو التعديالت في قوانين العمل، كل ذلك من بين أ

 

رح بما فيها من نشرة الطلبيانات التطلعية الواردة في هذا اإلعالن، وننصح بشدة المستثمرين بقراءة وبناًء على ذلك، ينبغي على المستثمرين عدم االعتماد على ا

أي لترويج وتغطية االكتتاب المجموعة المالية هيرمس من  وال المساهم البائع القوائم المالية المراجعة. وال يعطي أي شخص من الشركة وال من إدارة الشركة وال

 المستقبلية لآلراء الواردة هنا أو الحدوث الفعلي ألي تطورات متنبئة. ضمان بشأن الدقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


