القاهرة 2021/03/21

السادة /البورصة المصرية
قطاع االفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

ل ن"كام 2021/3/20
مرفق لسيييتكم طي تي نتكن مج م اد رمرال رلةيييرري رلةيييريتي كرمسييي"ترن رتم كلمك ن اسييي"ي رل
نخصتص رل اتمكت رل"م رول"هك ن ض رل صكما رلصحفتي وورالت رالل كء رل ولتي نخصتص رح هتئي رل" تي رلص كعتي
ل زرم ل لاحصتل عام اخصي ج م ل الل"كج رلس كئر خكاج ح وم رلةرري رلةريتي رمس"رن رتم كلم .

وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،

محمد عبد الرحمن احمد

مدير عالقات المستثمرين

القاهرة 2021/03/21
فرص جديدة للشركة الشرقية (ايسترن كومبني)
ردا علي المعلومات التي تداولتها بعض المصادر الصحفية ووكالت االنباء الدولية بخصوص طرح هيئة
التنمية الصناعية لمزايدة للحصول علي رخصة جديدة النتاج السجائر خارج حدود الشركة الشرقية ايسترن
كومباني ،ف قد اتضح ان الهيئة قامت فعال باصدار كراسة شروط خاصة بالموضوع المشار اليه ،ودعت عدة
شركات تعمل في هذه الصناعة الي شراء كراسة الشروط للتقدم في هذه المزايدة وهو حق اصيل للهيئة في
اصدار رخص تشغيلية حسب توجهات الدولة حيث ان المنافسة هي دائما في صالح المستهلك كما انها علي
المستوي الدولي ترفع تصنيف مصر علي مؤشرات التنافسية الدولية
قد احيط المجلس ِع ْلما ً بما ورد في كراسة الشروط المطروحة  ،وان أحد شروط الكراسة هو إتاحة الخيار
للجمعية العامة للشركة الشرقية ايسترن كومباني في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة  %٢٤دون
تحملها اي جزء في تكلفة الرخصة و هو ما يحقق لها استعاضة جزئية ألى خسارة قد تلحق بها في حالة
نعين الحاليين لديها وحصوله علي الرخصة الجديدة ،خاصة في ظل اشتراط ان الرخصة
ص ِ
خروج احد ال ُم َ
الجديدة تشمل تصنيع السجائر االلكترونية الجديدة وهو مالم يكن موجودا في االتفاقيات الحالية .
جدير بالذكر ان من شروط الرخصة الجديدة المطروحة هو عدم احقية الشركة الجديدة في انتاج سجائر في
الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية والتي تمثل ٪98من مبيعاتها ،و هو مايضمن عدم
وجود اي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة علي منتجات الشركة الشرقية .
و في ذات السياق فان مجلس االدارة الحالي الذي استلم المسؤلية منذ  2019كان قد كون مجموعة من اللجان
و منها لجنة دراسة المخاطر التي كان علي راس اولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع
تصنيع السجائر و قد اعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور الهام هذا و تدرس الشركة الشرقية ايسترن
كومباني حاليا ً عدة مشروعات هامة سيتم االعالن عنها تباعا ً و التي سيكون لها مردودا ايجابيا علي نتائج
الشركة وتثبيت وضعها كشركة رائدة في مجالها ويضمن لها النمو مستقبالً.
ملخصا لما سبق؛ فان حجم اعمال الشركة الشرقية يشهد منذ  2019نمو غير مسبوق سواء من ناحية االنتاج
او المبيعات او االرباح ،دخول منافس جديد غير معني بقطاع السجائر الشعبية لن يكون له تاثير جوهري
علي حجم اعمال الشرقية  ،الشرقية ستكون شريك في الكيان الجديد بما يتيح لها المنافسة في قطاع تكنولوجيات
التدخين الحديثة كما ان الشركة تعد مجموعة مشروعات هامة سيكون لها مردودا ايجابيا كبيرا ً.

مدير عالقات المستثمرين

محمد عبد الرحمن احمد

