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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

للش.م.ملجال اررر لسررر ت  ال ض تشتضلنغبشهرلفيلعالسرررشخ عللاترلشرررة ا»نعمتاع«لل

«GlaxoSmithKline S.A.E» 

 2021 فبراير  2القاهرة في 

وهي شركة رائدة في    ( – RMDA.CAكود البورصة المصرية )أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية  

ل  خطاببتقديم    هاقيام  عن  ، قطاع األدوية المصري  الُمقدمةمشاركة في  لنوايا غير ملزم   GSK)جالكسو سميثكالين  لالستحواذ على شركة    العروض 

Egypt)ليمتد   ، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية تابعة لمجموعة شركات جالكسو جروبGlaxoSmithKline plc group   ،  وذلك في إطار

 مصر )الصفقة(.جالكسو شركة % من أسهم 91.2حصتها البالغة كامل بيع بعرض ليمتد جالكسو جروب  شركة قيام

القانونية والتجارية والمالية القيام  بناًء على موافقة مجلس اإلدارة،    »راميدا«شركة    تعتزمو الجوانب  بإجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن 

المتوقع أن تشكل   المستهدف االستحواذ عليها، والتي من  للشركة  المناقشات حول الصفقة. وتؤكد    أساًساوالتشغيلية والتنظيمية  المزيد   ا«»راميدلتبادل 

 .   التزامها باإلفصاح عن كافة المستجدات ذات الصلة في التوقيتات المناسبة

 –نهاية البيان  –

ل

لاالسششالمللعاش عصل:ل

ل رس تضلنجمل

 رئيس قطاع االتصاالت وعالقات المستثمرين

yasmine.negm@rameda.com 

ل01228505050(0)20+

ل

لاضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاع«

. وتسستعين الشسركة RMDA.CA، وهي شسركة رائدة في قطاع األدوية المصسري ومقيدة في البورصسة المصسرية تحت كود 1986تأسسسست راميدا في عام 

دة. وتقوم الشركة منذ نشأتها بتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والمعايير العالمية في مجال بفريق إداري يحظى بمزيج من الخبرات الدولية المتعد

ء، مما أثمر الصسناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات السسوا المحلي وأقصسى درجات االهتمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العمال

ي قطاع األدوية المصسري. وتشسمل محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من المسستحضسرات الدوائية المثيلة ومسستحضسرات  عن تحقيق معدالت نمو سسريعة ف

ة بمصسسر التجميل الصسسيدالنية والمكمالت الغذائية واألجهزة الطبية والمسسستحضسسرات البيطرية. وتحظى الشسسركة بمكانة راسسسخة في أهم المجاالت العالجي

لسسنوات المايسية في تنفيذ مجموعة من االسستحواذات االسستراتيجية على المركبات الدوائية في مجاالت ذات مقومات نمو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل ا

نة السساد   في السسوا المصسري. وتقوم الشسركة بإنتاج مجموعة متنوعة من األصسناف الدوائية من خالل مصسانعها الثالثة المقامة بالمنطقة الصسناعية بمدي

 .من أكتوبر

 

ل

ل

لعاش قشريلعا اشقبتتا

استخدام مثل   يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

عساتق، قتعتزمق،  العبسارات والكلمسات االتيسة قوفقسا للتقسديراتق، قتهسدفق، قمرتقسبق، قتقسدرق، قتتحمسلق، قتعتقسدق، ققسدق، قالتقسديراتق، قتفترضق، قتوق
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دف  قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشسسروعاتق، قينبغيق، قعلى علمق، قسسسوفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي ته

الية المستقبلية او الخطط  الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج الم

ائل التي تؤثر أو التوقعات بشسسأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصسسادية والتنظيمية العامة في المسسستقبل وغيرها من المسسس

 على الشركة.   

 

حداث مسسستقبلية، والتي تقوم على افترايسسات اإلدارة وتنطوي على التوقعات المسسستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشسسركة )قاالدارةق( على أ

فسا اختالفسا  مخساطر معروفسة وغير معروفسة ومجهولسة، وغيرهسا من العوامسل التي قسد تؤثر على ان تكون نتسائج الشسسسسركسة الفعليسة أو أداءهسا أو إنجسا اتهسا مختل

ا الواردة في هذه التوقعات المسستقبلية صسراحة أو يسمنا. قد يتسسبب تحقق أو عدم تحقق  جوهريًا عن أي نتائج في المسستقبل، او عن أداء الشسركة أو انجا اته

ق التوقعات سسسسواء هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشسسسركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المسسسستقبلية، أو عدم تواف

 كانت صريحة او يمنية.  

 

لواقع. وهذه  أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر اتخضسع  

ية بفريق العمل،  المخاطر تتضسسمن التقلبات بأسسسعار الخامات، أو تكلفة العمالة الال مة لمزاولة النشسساط، وقدرة الشسسركة على اسسستبقاء العناصسسر الرئيسسس

سستجدات  والمنافسسة بنجاح وسسط متغيرات األويساع السسياسسية واالجتماعية والقانونية واالقتصسادية، سسواء في مصسر أو على صسعيد االقتصساد العالمي، وم

ير أسسسعار الفائدة، وتقلبات  وتطورات قطاع الرعاية الصسسحية على السسساحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضسسخم، وتغ

 أسعار صرف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

 

وبسالتسالي فسإنسه في حساالت    بعض المعلومسات الواردة في هسذه الوثيقسة، بمسا في ذلسك المعلومسات المساليسة، طرأ عليهسا بعض التعسديالت بغرض التقريسب العسددي، 

 معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.  

 

 




