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كندا، أو أستراليا، أو في الواليات المتحدة األمريكية، هذا اإلعالن  أو نشر ال يجوز توزيع
 .اإلعالنتوزيع هذا  يُحظر فيها قانونا  اليابان، أو أي دولة أخرى أو 

 
كما  الواليات المتحدة األمريكية أو استراليا أو كندا أو اليابان.  دولة بما في ذلك في أية  أو   ،العربية جمهورية مصرداخل أو خارج لبيع أوراق مالية   عرضا    وأليس نشرة طرح    اإلعالنهذا 

. وال ينبغي على المستثمرين المعنيين بشريحة الطرح الدولي )كما هو دولةعروض استثمارية في أي   أية، أساس ا يعتمد عليه في تقييم فيهأي من المعلومات الواردة  أوال يُشكل هذا اإلعالن 
كان ذلك قائم على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح فقط  ذا إال  إ، اإلعالنالمالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا وراق األشراء أو االكتتاب في أي من على مبين أدناه( أن يقبلوا 

 . المقبلة  الفترة خالل نشرها يتم سوف والتيلها النهائي في شك

 

 

ماكرو جروب للمستتضراتترلط لل »ما رماكرو كالمضا.م م ت ت م ضرت جرء جر  مه هاتت م ا 

 لال»ورصا للمصريا 
 

 2021 مارس 2للقاهرة في 

 

اائدة في ق اع  شررة     وهي م،  للشتتركا ، أو  ماكرو جروبما ةو جةوب للمسررضراررةاط ال )ي  رما ةو  اليضا.م م م م رو إرراا بليطا لم رر ل    شررة  أعلنت اليوم  

ا في ه ا الا اع الريو  علم مسرضوم جمطوا  ولالسرو  الم رة    (cosmeceuticals)الضجميل  مسرضرارةاط   أوطا لدأط    ، م رة الرةلي  واحدة من أسرةع الإرة اط ومو 

 سطمطا في ال)واص  الم ة   أل الرام ةح  القيد أسطمطا لال)واص  الم ة   تمطيد ا لضنفي  عملي  جةاءاط  ب

 

 راد.   لماو  «Leo 1»والمملو   حالي ا للمسرراه  عااا ال)يش شررة     ، لرد أق ررم سررط   282,905,665 لردد  الثاوو   السررو  في الرام  ال ةح  تنفي   ماكرو جروبترضزم و

 :من خال. شة رضين المزمش ض  تنفي  ال ةح    وسوف  للشركامن بجمالي أسط  اأسما. % 49

 

 في عدة أسوا  ومن لينطا السو  الم ة  ،  طةح خاص للمؤسساط المالي  والمسضثمة ن األفةاد من ذو  المالءة المالي    •

 ،  لالسو  الم ة  للمسضثمة ن األفةاد  طةح عام  •

 

 لإة رضي ال ةح الخاص والرام لنفس سرة السط  طةح األسط   ض     وسوف

 

  حاات و   20201وطا   عام  حضم%  123   سرروقي    ر ررللالسررو  الم ررة    الضجميلمسررضراررةاط    ق اعصرردااة    للشتتركاوترضل    2005 عام  جروب  ماكروتأسررسررت   وقد

ومو   لمرد.  (EBITDA)2األالاح الضإرييلي  ق)ل خ ر  الارةائا والفوائد واكهالا واالسرضطالا  السرنواط األخيةة، حي  ااتفرت   خال.مردالط ومو ج ال    الإرة    م)يراط

  خلفي   علم  األسروا  لطااالضر ةالاط غية المسر)وق  الضي مةط   اغ   2020مليون جنيه خال. عام   187لضسرجل    2020و  2018% لين عامي  92  (CAGR) سرنو  مة ا

اكدااة    تض)ناهاالنمو الضي    اسرررضةاتيجي  ومةوو  المضكامل أعمالطا وموذجلالضارررافة مش    الإرررة    أوإررر  مدم اسرررضجال   وهو ما  ركس  ، م19-ر وفيد   واووا  فيةوس  جائر 

    خال. المةحل  الما)ل   للشركاةسيخ ا ادة لض

 

  ليري  وحدة  وا اع مسضراةاط الضجميل،  ج ال  لعالجي   اطمجموعس)ش  في   ليري وحدة   124لواقش    مخضلف ،   ليري وحدة    125ل)اق  منضجاط مضنوع  تإمل   للشركا  وترظم

مضوفةة لل)يش لإركل م)اشرة منضجاط الإرة   جميش  تجدا اكشرااة بلم أن   و2020  عام  أواخة الإرة   له توسررت  ال    الخاصر   واألغ     الي ائي  المكمالطواحدة في ق اع  

  مش   والدائ  الم)اشرة  الضفاعلمن خال.  يطاعلال لا  ز ادة  والإرة     لضسرو ق منضجاط  موظفا    550أ ثة من م)يراط  ار   لفة ق  بلم جاوا االسرضراو   م OTCفي ال ريدلياط ر

ا  الجمطوا  ،   أوراء لكاف   المنضإرةة  وال ريدلياط  األط)اء  شر)ك  والضي    رالةوشرض مال )ي   الضوصرياط  حو. اسرضةاتيجياط الإرة   في و ا  الم)يراط والضوز ش تضمروا لأن    علم 

ومن جط  أخةم،     السرروقي   الضال)اط مواجط  في  الإررة   أعما. لنموذج  المةو   ال )ير   ركس ما  وهو  2020 عام خال.  الم)يراط بجمالي  من%  85ما  ادا لررررررروضج عنطا 

أه    فيسرررضردات وت و ة سرررلسرررل  منضجاط جد دة  ال  االلضكاا    قدااتطاتوظيف  وتركف علم الضنظيمي  لا اع مسرررضرارررةاط الضجميل    ال)يئ الإرررة   من مةوو     تسرررضفيد

ام  79 ذلك  في لمالا اعي مسرضرارةاط الضجميل والمكمالط الي ائي ،    المةتفشالمجموعاط الرالجي  ذاط هامش الةل   والةلش    2021ين الةلش أو. لرام ل طابطالقسريض     نضج 

  2023 رامالثاوي ل

 

ايد وطةح أسرطمطا لال)واصر  الم رة   وفاا لمض ل)اط الطيئ  الرام  للةقال  المالي  وال)واصر  الم رة   وأ   جطاط  لوترمل الإرة   حالي ا علم اسرضيفاء الموافااط الالزم  

 المنظم  ل لك   والاواعد  للاوالطالةلش األو. أو م لش الةلش الثاوي من الرام الجاا  وفاا   لنطا  الضداو. علم أسطمطا   ولدءبتمام عملي  ال ةح المةتاا    وتضوقش  ، أخةم

 

ا نيسرراوس  اليضا. ا جي)ت لضةو ج   ة  وشررر سرري     اليضا. م  وقد قامت الإررة   لضكليف  ل من شررة   سرري أ   اليضا. لضةو ج وتي ي  اال ضضالاط في األواا  المالي   

للإررة   في عملي     الدولي والمرلي  لينما  اوم لدوا المسررضإرراا الااوووي  ، المنسررق الدولي ومد ة ال ةح لدوا   ما نيسرراوس  اليضا.ر اال ضضاب في األواا  المالي      وتي ي

 
 : مجموع  الرنا   لال)إةة، ومجموع  الرنا   لالإرة، ومجموع  الةعا   الإخ ي  للمةأة، ومجموع    ال)ياواط م)ني  علم أساس المجموعاط الرالجي  الضاليIQVIA Cosmo View reportالم دا: تاة ة  1

 لراالط الةعا   الإخ ي ، ومجموع  مااداط الندلاط والضةطيا، ومجموع  الرنا   لالف ، ومجموع  الم طةاط، ومجموع  المنضجاط الموضري  كاخاء ا
 ط الضمو ل، وضة )  الدخل، وتكلف  اكهالا واالسضطالا واضمرال. األصو. المالي  أالاح الرام ق)ل خ   صافي م ةوفا 2
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كندا، أو أستراليا، أو في الواليات المتحدة األمريكية، هذا اإلعالن  أو نشر ال يجوز توزيع
 .اإلعالنتوزيع هذا  يُحظر فيها قانونا  اليابان، أو أي دولة أخرى أو 

 الد ضوا ز ي هاشرر  وشررة ا مكضا لينما  اوم مكضا د كةط ا. ا. لي   للمنسررق الدولي ومد ة ال ةحالدولي  و اوم لدوا المسررضإرراا الااوووي  ال ةح مكضا وا ت اود  يس   

  للمنسق الدولي ومد ة ال ةحلدوا المسضإاا الااوووي المرلي  

 

لط ا ال رررةح الرمال  ال    عن اعضزاز    وللشتتتريل للم اتتتس لماكرو جروب  رئمس مجلس لإلدلرة    للنايبهحمد    للدكضوروفي م لمقه على عملما لل رء للمرمقب هعرب 

ا   18أسرسرنا  علم مداا  من شرةا   صرييةة لين شرخ رين بلم  يان مؤسسي واائد في ق اع مسضراةاط الضجميل لالسو  الم ة  وأو. شة   لط ا ووجرنا في ترو له  عام 

ورن علم ، ولالضالي  ترمل لطا مجموعاط عالجي  7من أصرل   5ترضل صردااة السرو  المرلي في   جروب  ماكرووأضراف أن   صر  الم رة   الا اع الواعد  ض  بدااجطا لال)وا

الي ائي  علم لأسروا  مسرضرارةاط الضجميل والمكمالط لضةسريخ ا ادتطا سرريطا  مر   ائيسري  في لمسريةة ومو الإرة   ومروا   وال  سريكون  ال ةح المةتاا قناع  تام  لأن 

ضوظيف قدااتطا ال رناعي  الفائا  وشر)كاط  ل  ، وتخ طل)ناء علم وموذج أعمالطا ال    ارش احضياجاط الرميل في المادم مواصرل  اولفت أن الإرة   تض لش ل  السراح  اكقليمي  

 الم)يراط والضوز ش المنضإةة لكاف  أوراء الجمطوا   لضرايق النمو لمردالط مسضدام  

 

لما في بلم ال)واصر  الم رة      جروب  ماكروللوصرو. لأسرط  أن جميش األطةاف عملت لاحضةافي  شرد دة      هحمد رلضتي اائب رئمس مجلس لإلدلرةلفت لستما   وفي ذلط ل

لنمو  لضرايق ا، وأن السررنواط الضالي  شررطدط تكثيف الضراون مش فة ق اكدااة  2017من  االسررضثماا في الإررة   خال. عام  ذلك الإررة اء االسررضثماا ين وفة ق اكدااة المميز

و  لك تةسرريخ األسررس والماوماط الداعم  لاداة الإررة   علم ترايق المز د من النمو والضادم  وأشرراا أن ةقم لضوقراط المسررضثمة ن،   المسررضدام وترظي  هامش األالاح لما 

ق)رل  هامش األالاح الضإررررييلير   وااتفش  ،  2020% خال. عام 79بلم   2018% خال. عام 63ااتفش هامش الةل  اكجمرالي من حير   الإررررة   تجني حالير ا تمراا تلرك الجطود  

بضراف  بلم ااتفاع األالاح الضإرييلي  ق)ل الارةائا والفوائد واكهالا واالسرضطالا لمرد. ومو سرنو    ، %43% بلم 21من  خ ر  الارةائا والفوائد واكهالا واالسرضطالا  

ا غية مسرر)و  في ضرروء ز ادة الوعي لين  هيكلي   أن صررناع  مسررضراررةاط الضجميل تمة لضروالط  ااضرري % خال. وفس الفضةة  وتالش  92  (CAGR) مة ا وتإررطد ومو 

لد طا قدااط هائل  لضاد    ل ما   جروب  ماكرووأن   ، ال لا علم مسرضرارةاط الضجميلنمو  لاعض)ااها دوافش ائيسري  لوااتفاع مسرضو اط الدخل  االسرضطال ي   إرةائ   المخضلف  

ا في طلير  األسررروا ،  ما أن لد طا منظوم   لضل)ي   جد د والضكاا   هو  ولالضالي  تي ي  اف  أوراء الجمطوا   ضوز ش  الم)يراط وللمضكامل  ت لراط الرمالء وذلك  اررررطا دائم 

 . المةحل  الما)ل  علم مواصل  ا ادتطا ألحد األسوا  سة ر  النمو خال  جروب  ماكرووؤمن لاداة 

 

و نركس ذلك في ااتفاع اك ةاداط  خال. السرنواط األخيةة  وضائج مإرةف  لليا    أن الإرة   حاات   لماكرو جروب    للمنضدب  لل اتو وصتفي  هشتات  للدكضورومه جاا»ه هوضت   

تلك اكوجازاط تةجش لالماام األو. بلم سررلسررل   لفت أن الفضةة، و% خال. وفس  98وومو صررافي الةل  لنسرر)     2020و  2018% لين عامي  34لمرد. ومو سررنو  مة ا 

ا  سرضةاتيجي  الضي تض)ناها  الضوسرراط االأن أضراف وصرفي الضرسريناط المسرضمةة لمنظوم  الم)يراط والضسرو ق والضوز ش  وبلم جاوا  المنضجاط الجد دة الضي ت  بطالقطا مؤخة 

  لك ضوسررراط األخيةة في ق اع المكمالط الي ائي  وتنمي  ال) ررم  الجيةافي  للإررة   والمن خال. ، وذلك اأسررمالي م ررةوفاط  أقل تنمي  الم)يراط لتطدف بلم الإررة   

ا  تااف  الإرة   تض)لووأضراف أن الضسرو ق الم)اشرة للمسرضطلك النطائي   الجد دة الضي تسرضطدف  الم)يراط  اسرضةاتيجي   ت )يق  ت و ة وتةو ج المنضجاط ذاط هامش الةل  المةتفش و

اكدااة تثق في قداة فة ق الرمل علم مواصررررل  االلضكاا وترظي  االسررررضفادة من جودة المنظوم  الضإررررييلي  والمكاو   في خلق وترظي  الايم  علم جميش المسررررضو اط، وأن 

ا الرالي في طلير  أسروا  مسرضرارةاط الضجميل في وأعةب وصرفي عن فخة  لايادة الإرة   من موقرطاالسرضةاتيجي  الضي تضمضش لطا الإرة   لمواصرل  النمو لمردالط تالض    

 م ة وعن خالص اعضزاز  لجميش عناصة فة ق الرمل ك ماوط  لةؤ   الإة   وتفاويط  في تةجمضطا بلم واقش ملموس طوا. السنواط الماضي  

 

 لالستعالم والتواصل 

 جروب ماكرو

 أحمد عمةو 

 والمد ة المالي  المسضثمة ن عالقاط ائيس

egy.com-ahmed.amr@macro 

egy.com-macro 

 

 
 كالمضا. رينمسااس

 AHelal@rencap.comهال.:  عمةو

 SAird@rencap.comأ ةد:  سا مون

 OGaafar@rencap.comجرفة:  عمة

 
 كالمضا. آي اي

 adel.abbas@cicapital.comع)اس:  عاد.

  malak.dow@cicapital.comضو:  ملك

 ahmed.elsoueni@cicapital.com: ال و ني  أحمد

 

 البيع  عارض المساهم

ملكي   وتضوزع    موا إريوسفي دول  مؤسرس وهي  يان اسرضثماا     «Leo 1»لإرة   %  9 99لنسر)   مملو    للمسرضرارةاط ال )ي  رما ةو  اليضا.م    ماكرو جروبشرة   

«Leo 1»    إرة   »للإركل غية م)اشرة  تاة ) ا  %  7 19لواقشEnverson International Company  »  الإرة ك المؤسرس    النا الد ضوا أحمد رائل  الالكامل ل المملو

وهي   ، «MEA Healthcare Partners Ltdشة   »لإركل غية م)اشة % المض)اي   5 79وتمضلك ح ر  % لإركل غية م)اشرة للد ضوا أحمد النا ا،  9 0و  ، لماكرو جروب

  Alta Semper Capital»3»وشة    «Kingsway Capitalصندو  اسضثماا »ومن لينطا ترالف اسضثماا   ا  مؤسساط وشة اط االسضثماا الم)اشة  

 
 بلم ف ل  عإة   واحدة ضاة ا الت   3

mailto:ahmed.amr@macro-egy.com
https://macro-egy.com/
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كندا، أو أستراليا، أو في الواليات المتحدة األمريكية، هذا اإلعالن  أو نشر ال يجوز توزيع
 .اإلعالنتوزيع هذا  يُحظر فيها قانونا  اليابان، أو أي دولة أخرى أو 

 

 عن شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( ش.م.م  

ا في ه ا الا اع    (cosmeceuticals)الضجميل  رم م مم الإرة   الةائدة في ق اع مسرضرارةاط    ماكرو جروبترد  لالسرو  الم رة ، وهي واحدة من أسرةع الإرة اط ومو 

الرنا    منضجاط  تإرمل ج ال    عالجي مجموعاط  7في الريو  علم مسرضوم الجمطوا    وتضخ رص الإرة   ل رف  ائيسري  في بوضاج وتسرو ق وتوز ش مسرضرارةاط الضجميل  

الرنا   لالف ، والم طةاط، والمنضجاط  منضجاط  الندلاط والضةطيا، والمنضجاط الماررادة اتاا   للمةأة، والةعا   الإررخ رريمنضجاط  الرنا   لالإرررة، ومنضجاط  لال)إررةة، و

  لإضاف  المكمالط الي ائي  بلم لاق  منضجاتطا   ما توسرت الإة   الموضري  كاخاء الراالط

 

  واسرضطلت الإرة   أعمالطا ل)يش المكمالط  لرد فضةة ت و ة امضدط تالت سرنواط  ر المؤسرسرون موشرة كه علم  د الد ضوا أحمد النا ا    2005عام   ماكرو جروبقد تأسرسرت  و

حين   2007، وذلك حضم عام (Asset-light model)الضي  ض  ت رنيرطا لدم اليية، مسرضفيدة  من مزا ا وموذج األصرو. الةأسرمالي  المردودة    ومسرضرارةاط الضجميل  الي ائي 

  ولرلو.  لضلك األسروا الج ال   سرضفادة من ال)يئ  الضنظيمي   االوسرري ا لضل)ي  ال لا غية المسرضوفم  ز علم مسرضرارةاط الضجميل  يلضة للاق  المنضجاط  ترد ل أق)لت الإرة   علم 

منإررهتطا ال ررناعي  في ترو. جد د لنموذج أعمالطا من أجل اسررضيراب ال لا المضزا د علم منضجاتطا فائا  الجودة في أسرروا  مسررضراررةاط  أو.  أقامت الإررة     2010عام 

وحدة ليري  مضنوع    45 تإرمل  )اق  منضجاطل ة   الةائدة لا اع مسرضرارةاط الضجميل في السرو  الم رة بلم الإر  ماكرو جروبالضجميل  وفي غارون سرنواط قليل  ترولت  

 MEA Healthcare»شرة   اسرضروذط    وخال. الرام الضالي  2016عام لرلو. مليون جنيه   200حاجز الرررررر ةاداط  اكموظف،  ما تجاوزط   600فة ق عمل  ضجاوز  و

Partners »  في طلير  الكياواط المؤسرسري     ماكرو جروبوضرش  لالةؤ   المإرضة    تركس  في عملي  اسرضثماا      ماكرو جروب% من أسرط  60علم ح ر  غية م)اشرةة وسر)ضطا

 MEAاسرررضروذط »  2020وصرررلت بليه وظ  ومرا ية الرو م  حو. الرال   ولرلو. عام ا اع مسرررضرارررةاط الضجميل، مسرررضفيدة من ت )يق أحدت ما  لسرررة ر  النمو 

Healthcare Partners   ماكرو جروب% من أسط  5 79ضطا بلم ح ، لضةتفش  حد الإة اء المؤسسين% تمثل  امل الر   المض)اي  أل5 19« علم ح   بضافي  

 

 ما ترضل المة ز األو. من حي   في السرو  الم رة ، وتي ي منضجاتطا شرةائ  مضرددة من فئاط المجضمش    ع مسرضرارةاط الضجميلصردااة ق ا  ماكرو جروبواليوم، ترضل  

ا لأن    431لضسجل    2020و  2016ب ةاداط الإة   لين عامي   تتااعفقد و   20204% خال. عام 123 سوقي      ر لحج  الم)يراط   مليون جنيه لنطا   الرام الماضي، علم 

ا مروا  ا في قيادة ومو الإررة   خال.   تالمنضجاط الجد دة فائا  الجودة لر) وحدة    124لواقش  وحدة ليري  مضنوع    125  ماكرو جروبوتإررمل لاق  منضجاط    المةحل  تلك دوا 

  وتضميز المجموعاط الرالجي  الضي تة ز لاكضرراف  بلم وحدة ليري  واحدة في ق اع المكمالط الي ائي   ج ال  لا اع مسررضراررةاط الضجميل 5عالجي عاط مجمو 7ليري  في 

ل ةحطا لين الةلش األو. من عام منضجا     79تإرمل  عليطا الإرة   لماوماط ومو تنافسري  وفة دة من ووعطا، وهو ما  دع  قداتطا علم اسرضردات وت و ة سرلسرل  منضجاط جد دة  

مضة مةلش في مد ن  لدا،    3,578 ض  بوضاجطا ذاتي ا لم ررنرنا الواقش علم مسرراح   جميش مسررضراررةاط الضجميل    وتجدا اكشررااة بلم أن 2023الثاوي من عام  والةلش  2021

تجسريد ا اللضزام الإرة   لض)ني وضرمان أعلم مرا ية   (ISO)شرطاداط اعضماد الجودة  عدة  وهو الم رنش المجطز لأحدت ما وصرلت بليه وظ  الجودة حو. الرال  والرائز علم  

 الجودة و  لك ت )يق أفال ممااساط ال ر  والسالم  ال ناعي  

 

مضوفةة لل)يش لإررركل م)اشرررة في أن جميش منضجاط الإرررة    احضياجاط الرمالء لإررركل اسرررض)اقي، حي   لضل)ي   وموذج أعما. الضكاا  وفة د من ووعه   ماكرو جروبوتض)نم  

ا لأن  ال )ي لالضكامل مش اسرضةاتيجياط الم)يراط والضوز ش والضي تضمروا حو. الضوصرياط   مOTCاط رال ريدلي   الضي مسرضرارةاط تجميل    ت رنش  ماكرو جروب رالةوشرض م علم 

ا لمةوو  ال)يئ   فة دة من ووعطا بلم جاوا ال الش الضجميلي وذلك  منرطا ميزة تنافسررري     قد  كون لد طا لرض الفوائد لما تضارررمنه من وسرررا صرررييةة من المواد الفرال  وظة 

الضوصرياط  الرالجي  الضي ت رةف لناء علم   الضنظيمي  ألسروا  مسرضرارةاط الضجميل الضي ت)اع م)اشرةة في ال ريدلياط و  لك الخ رائص الدفاعي  لسرو  المسرضرارةاط

لالمجموعاط  المضخ ررر رررين  األط)اء  بجمالي % من 30وهو ما  مثل قةال   ال )ي   مخضلف الضخ ررر ررراط  لألف ط)يا    16روالي  لضي ي  فرال  لوترظم الإرررة      ال )ي  

% من بجمالي ال ررريدلياط  86ألف صررريدلي  ولما  مثل   60حوالي  تإرررمل  منظوم  توز ش  ل، بلم جاوا تي ي  ال ررريدلياط  2020الرالجي  الضي تي يطا الإرررة   حضم وطا   

مراوا مش الضة يز لإركل خاص علم قنواط  مضرددة الوقد قامت الإرة   لاسرضردات وت )يق اسرضةاتيجي  م)يراط وتوز ش     20206المسرجل  في السرو  الم رة  حضم وطا    

ا ألوطا تضميز لاوخفا % من 2 62لروالي  مت  ها اأس الما. الرامل وتراق هامش ال  أعلم وسر)ي ا  وتجدا اكشرااة بلم أن قنواط الضوز ش الم)اشرة سراالضوز ش الم)اشرة وظة 

الم)يراط خال.  % من بجمالي 9 35لنسر)    غية الم)اشرةالضوز ش  % لضجاا الجمل م لينما قنواط  7 38و% لل ريدلياط  5 23رلواقش    2020بجمالي م)يراط الإرة   خال. عام 

وهي بحدم قنواط النمو الةئيسي  ألعما. الإة   خال. المةحل     المض)اي   3%9 1ساهمت م)يراط الض د ة لنس)   والموزعين الةئيسيين في م ةم و إمل ذلك  ر  2020عام 

وتواجدها علم السراح  خال. السرنواط الماضري ، وأحةزط توسرراط جد دة لإر)ك  الضوز ش لضي ي    مردالط النمو المسرضطدف  مش الضوسرش لأعمالطاالإرة   حاات وقد    الما)ل 

  ة وأسوان  جميش المةا ز الرمةاوي  الك)ةم لمرافظاط الااهةة والجيزة واكسكندا   والدلضا والفيوم ولني سو ف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألق

 

من بجمالي  تاة ) ا    3%9 1وال ل)ياط في أسرروا  الإررة  األوسررط وأفة ايا، حي  مثلت ال ررادااط    اطلض ررد ة منضجاتطا من خال. الضوا دومن جاوا  خة تاوم الإررة   

ا لأن الإرة   مسرضمةة في توظيف وموذج أعمالطا المضكامل كحةاز مز د من الضوسرراط علم السراح  اكقليمي  مسرضفيدة2020ب ةاداط الإرة   خال. عام  من خ)ةاتطا    ، علم 

 المضاافةة وسالا  أعمالطا المإةف  في ق اع مسضراةاط الضجميل 

 

 
المجموعاط الرالجي  الضالي : مجموع  الرنا   لال)إةة، ومجموع  الرنا   لالإرة، ومجموع  الةعا   الإخ ي  للمةأة، ومجموع    ال)ياواط م)ني  علم أساس IQVIA Cosmo View reportالم دا: تاة ة  4

 راالط الةعا   الإخ ي  ومجموع  مااداط الندلاط والضةطيا، ومجموع  الرنا   لالف ، ومجموع  الم طةاط، ومجموع  المنضجاط الموضري  كاخاء ال
   لمز د من المرلوماط  ةجش االطالع علم قس   اسضةاتيجي  النمو  أدوا 2020الجد د ال   ت  بطالقه ترت ق اع المكمالط الي ائي  خال. د سم)ة   Lactagogueل منضج ال  إم 5
 مBusiness Monitor Internationalرسالاا  Fitch Solutionsالم دا:  6
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كندا، أو أستراليا، أو في الواليات المتحدة األمريكية، هذا اإلعالن  أو نشر ال يجوز توزيع
 .اإلعالنتوزيع هذا  يُحظر فيها قانونا  اليابان، أو أي دولة أخرى أو 

 المقومات التنافسية 

 لمقوماط امو جذللا مه لمن ا م دالط لل لب غمر للمسضوفى  ا وللمممرة  اخمللاو   هحد لألفي للرلئدة  شركا  لل

 

ا ملروظ ا خال. السررنواط    (cosmeceuticals)ق اع مسررضراررةاط الضجميل  حاق  لفاررل ال فةاط االلضكاا   والضكنولوجي  المضواصررل  ومرطا تزا د الوعي  األخيةة  ومو 

ال لا علم مسرضرارةاط    تدفرالضي   الطيكلي وقد شرطد السرو  الم رة  علم وجه الضرد د مجموع  من الضروالط  االسرضطال ي لأهمي  منضجاط ال رر  والرنا   الإرخ ري   

  ومو مردالط االسرضطالا ل رف  عام  علم خلفي  ااتفاع مسرضو اط الدخل وز ادة الكثاف  السركاوي  لالمةا ز الرمةاوي  الك)ةم واوضإراا شر)كاط ومن لينطا    ، فائا  الجودة  الضجميل

ا فة د ا من مسضراةاط الضجميل اكوضةوت والطواتف ال  ي  الماوماط  المسضراةاط ال )ي  ولالضالي تسضفيد من  والضاليد      ومن جط  أخةم تمثل مسضراةاط الضجميل مز ج 

سرةع  بجةاءاط الضسرجيل لالماااو  مش األدو   و  لك مةوو  الضسررية وفاا  الياط السرو  الرة بلم جاوا  مسرضرارةاط الضجميل ومن لينطا  الضنافسري  الضي تنفةد لطا صرناع   

% خال.  35لمرد. ومو سرنو  مة ا مسرضرارةاط الضجميل  ااتفاع م)يراط  عن المر ياط  حي  أتمةط تلك    ، الدوائي االسرضفادة من ال )ير  الدفاعي  ل رناع  المسرضرارةاط  

 خال. وفس الفضةة المسضراةاط الدوائي   م)يراط % ل21ماالل ،  ةالخمس سنواط األخية

 

لإرة اط    من االسروقي  ألالر رص  ، لينما  2020خال. %  1 23السروقي   حي  لليت ح رضطا  مسرضرارةاط الضجميل في م رة أسروا   شرة   اائدة ل  جروبماكرو  رد وت

وترد    7المرليأضرراف أقةب منافسريطا علم المسرضوم   3تمثل الر ر  السروقي  للإرة    %،  ما أن 10األالر  عإرة الضالي ، سرواء المرلي  أو األجن)ي ، ال تضجاوز وسر)  الررررر

موذج أعمالطا الفة د لضة يز  علم اسررضردات وت و ة  ل ما هو الضكاا  وجد د وفاا الحضياجاط  في م ررة شررطادة علم جودة و  ا ادة الإررة   لسررو  مسررضراررةاط الضجميل

فيدة من ضالمسرضطلكين، مسر وت لراط الرمالء، وهو لمثال  األسراس الداع  لاداة الإرة   علم ت و ة وطةح المنضجاط الجد دة لفئاط سررة   ج ال  ومناسر)  لمخضلف شرةائ 

 الكفاءة يلي  الفائا  وقداتطا علم بطال  الم)ادااط االلضكاا   المضنوع  و  لك الضي ي  الجيةافي  الطائل  لمنظوم  الم)يراط والضوز ش عالي  قدااتطا ال)رثي  والضرل

 

 لاقا مه للمنضجاط لألكثر رولًجا في ههم وهلرز للمجموعاط لل الجما لالسو  للمرلي

 

ا لالسررو  الم ررة  خال. السررنواط األخيةة، حي  سررجلت ومو سررنو  مة ا   ماكرو جروبتمضلك   مرفظ  منضجاط مضكامل  في أه  المجموعاط الرالجي  وأسررةعطا ومو 

ا  % خال. السنواط الخمس األخيةة  وترظم الإة   لأ )ة ح   سوقي  في مجموع  الةعا   الإخ ي  للمةأة حي  لليت ح ضط41% و24م لنسا تضةاوح لين CAGRر

الرنا   لالإررة لر ر   منضجاط  و%  28%، والم طةاط لر ر   33الرنا   لال)إرةة لر ر   منضجاط  %، ت  40الرنا   لالف  لر ر   منضجاط  ، و ليطا  2020% خال. عام 56

ا سرنو  ا مة ) ا ر7% خال. وفس الفضةة19 ا لأن عالمضي 20208و  2018مي % لين عا40م لمرد.  CAGR   ما حاات الرالماط الخمس األ ثة م)يرا  لدم الإرة   ومو  ، علم 

Gold رالةعا   الإخ ي  للمةأةم وOrovex  7  2020رالرنا   لالف م احضلت  ل منطما المة ز األو. في م)يراط السو  لكلضا المجموعضين خال. عام 

 

غية أوطا حاات مردالط النمو األسرررةع لين المجموعاط الرالجي  الضي    2020% فاط من بجمالي ب ةاداط الإرررة   خال. عام 6اغ  أن الم طةاط مثلت  ومن جاوا  خة،  

لمرد. الض رد ةم    الم طةاط رلاسرضثناء م)يراطم)يراط ، حي  ااتفرت  ل رواة ملروظ ال لا  ومو عن  الضي أسرفةط  م  19 –أزم  فيةوس ر وفيد ترمل لطا الإرة   في ظل  

  % خال وفس الفضةة47، وذلك في ضوء ااتفاع حج  الم)يراط لمرد. سنو  2020خال. عام % 83سنو   

 

 لاضثمارلط رهامالما  لأقل  ا ولا منفمذ للضوا اط للمسضق»لما  ومض ورة  منشأة صناعما 

 

مجطزة لأحدت ما وصررلت بليه  خ وط بوضاج    10م ررنش  حي   ارر  اللمد ن  لدا، داخل منإررأتطا ال ررناعي  المضكامل    جروب  ماكرو ض  ت ررنيش اليال)ي  الرظمم من منضجاط  

ا لأن الم نش ت  بوإائه  الضر)ئ  والضيليف،  خاص  ألعما. وما يناط تكنولوجيا الض نيش و إمل مرداط    Good Manufacturing Practices (“GMP”)مرا ية وفا ا لعلم 

ا لتإرييل الم رنش لمدة واد ضين  ومي ا  مليون وحدة ليري  سرنو  ا في حال    49وت)لغ ال اق  اكوضاجي  للم رنش     Good Laboratory Practices (“GLP”)ومرا ية  أن علم 

، وهو أقل  2020مةة خال. عام   02 0مرد. لداط  وسرر)  االسررضثماااط الةأسررمالي  بلم اك ةاخفض %  وقد وجرت الإررة   في 34ت)لغ  في الوقت الرالي  ال اق  الضإررييلي   

تضوقش بدااة الإرة   أن ت ةأ    مرد. ماااو  لالإرة اط المرلي  أو. الدولي  المداج  لال)واصر  في ق اعي مسرضرارةاط الضجميل أو ال رناعاط الدوائي   وعلم ه   الخلفي  ال

   علم المدم المضوسط حاج  لاخ اسضثماااط اأسمالي  جد دة السضيراب خ ط النمو المسضطدف

 

 خاصا ومنظوما موزيع عالما للكفا ةمسويقما  قدرلط  

 

ناسررر  الفة ق بلم بدااتين   حي   ،  من أ فأ الكوادا وذو  الخ)ةاط المضارررافةةموظف    550أ ثة من  الم)يراط المكون من فة ق علم تسرررو ق منضجاتطا  في الإرررة    ترضمد 

ا ألن لضوز ش  واألخةم لأوإر   اضةو ج وبحداهما مضخ ر ر  في الدعا   وال والضي  ال )ي     الضوصرياطحو. اسرضةاتيجياط الإرة   في و ا  الم)يراط والضوز ش تضمروا وظة 

لمخضلف الضخ  اط  ألف ط)يا    16أط)اء تةلو علم مش ش)ك   فإن فة ق الدعا   والضةو ج  ة ز علم تكثيف الضفاعل الم)اشة ،  2020من م)يراط  % 85وضج عنطا ما  ادا لر

ا لأن الفة ق ؛ ما هو جد د في عةوا الإة  لكل دائ  بلاائط  علم اطالع  والضواصل مرط  لاوفضاح و لألط)اء خال. الرام  ميداوي   ألف ز ااة   445ما  ز د عن  قام لإجةاء  علم 

 
لمةأة، ومجموع  ال)ياواط م)ني  علم أساس المجموعاط الرالجي  الضالي : مجموع  الرنا   لال)إةة، ومجموع  الرنا   لالإرة، ومجموع  الةعا   الإخ ي  ل   IQVIA Cosmo View reportالم دا: تاة ة  7

 كاخاء الراالط الةعا   الإخ ي  ومجموع  مااداط الندلاط والضةطيا، ومجموع  الرنا   لالف ، ومجموع  الم طةاط، ومجموع  المنضجاط الموضري  
 عالماط تجاا   من حي  المساهم  في صافي الم)يراط اكجمالي   5 مثل مرد. النمو السنو  المة ا خال. عامين أل )ة  8



  

 

  

الطبية )ماكرو كابيتال( ش.م.م. ماكرو جروب للمستحضرات    5 

  

 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 
 ش.م.م »ماكرو كابيتال«

  بيان إخباري
 

كندا، أو أستراليا، أو في الواليات المتحدة األمريكية، هذا اإلعالن  أو نشر ال يجوز توزيع
 .اإلعالنتوزيع هذا  يُحظر فيها قانونا  اليابان، أو أي دولة أخرى أو 

ا مروا  ا في دع  فة ق ومن جط  أخةم،  الماضري    قد عكف    ون ا  الضي ي  علم مسرضوم الجمطوا  الضوسرش ل ة ز علم ضةو ج، حي  الدعا   واللرا فة ق الضوز ش دوا 

الدلضا  مرافظاط  في اكسررركندا   و  وفةوع للإرررة  بوإررراء مكاتا  وت  وتنمي  قنواط الضوز ش بلم ال ررريدلياط وتجاا الجمل   اسرررضردات  علم   2016من  عام فة ق الضوز ش  

،  حسرا الراج  اسرضردات وت و ة المنضجاط الجد دة     حضم تكون الإرة   علم ماةل  من عمالئطا ولالضالي الضزود لالمرلوماط الالزم  أوال  لأو. لضرد ل اسرضةاتيجي   رريدالو

  CRMووظام بدااة الرمالء   GPS ترد د المواقشوضض)ش  الوظام  وعالوة علم ذلك تاوم الإرررة   لضوظيف  ل الناد    الضكاليف وترسرررين دواة الضرو مةاعاة تةشررريد وذلك مش  

ا  األسةع  األ ثة الري  والمنضجاط  تضمكن من مضالر  أداء فة ق الم)يراط وتاد   الدع  والضوجيه لإةائ  حضم   ومو 

 

 االقا هعما. مشرفا ومسمرة حافلا لإجال  للمنضجاط لاللضكاريا للجديدة  

 

مخضلف المجموعاط الرالجي  الضي تة ز عليطا، وتض لش الإررة   بلم مواصررل   للفاررل بطال  سررلسررل  المنضجاط الجد دة    2015من  عام ت وااط ملروظ   أحةزط الإررة    

ا لأن ،  خال. المةحل  الما)ل   جروب  ماكروالنمو الضي تض)ناها  سرررضةاتيجي   لاعض)ااها األسررراس الداع  الال)ناء علم النجاح ال   حااضه المنضجاط الجد دة   المنضجاط الجد دة  علم 

  2015عامي  % لين  77، وحاات تلك المنضجاط مرد. ومو سرنو  مة ا 2020خال. عام  ةاداط  اك% من بجمالي 37لنسر)   سراهمت    2015من  عام الضي أطلاضطا الإرة   

في تنو ش وتنمي  لاق  المنضجاط مسررضفيدة من وموذج أعمالطا المضكامل لما في ذلك قدااط ال)ر  والض و ة الضي تسرراعدها في واسررر       وقد ا ضسرر)ت الإررة   خ)ةاط2020و

لإرة   لين صرناع  مسرضرارةاط الضجميل والمسرضرارةاط  اسرضردات وطةح المنضجاط الجد دة لفئاط سررة   ج ال  ومالئم  لجميش شرةائ  الرمالء في م رة   ما أن موقش ا

ا لأن الإررة    سررلسررل  منضجاط جد دة في تركف علم اسررضردات وت و ة  الدوائي   ضي  لطا سررةع  اسررضردات وت و ة المة )اط االلضكاا   لمنضجاتطا الجد دة لضكلف  قليل ، علم 

ا المكمالمجموعاط الرالجي    ا سيض  بطالقطا لين الةلش أو. لرام   79لما في ذلك الط الي ائي ،  الس)ش الضي ترمل لطا الإة   وأ ا    2023والةلش الثاوي لرام   2021منضج 

 

 جودة لألدل  للمالي وللضشغملي

 

  431% لضسررجل  34  (CAGR)  األخيةة، حي  ااتفرت اك ةاداط لمرد. ومو سررنو  مة االثالت  سررنواط  طفةاط ملروظ  في أدائطا المالي خال. ال  ماكرو جروب حاات

  لك جد دة، والمنضجاط  لاق  البطال   وترسرررن هيكل األسرررراا علم خلفي   ، مدعوم   لنمو الم)يراط  2018مليون جنيه خال. عام   240ماالل   2020مليون جنيه خال. عام 

ز ادة مسراهم  قنواط الضوز ش الم)اشرةة  ز هامش األالاح من خال. لضنمي  الم)يراط وترز جد دة  الالضسرو ق  م)ادااط من غيةها شر)ك  الضوز ش وضرسريناط  لالمةدود اك جالي  

المنضجاط األعلم الري ، لاكضرررراف  بلم دمج وظام بدااة سررررجالط الرمالء لطدف ضررررمان الضة يز علم الخاصرررر  لفة ق الم)يراط لز ادة  والمكافهط  الروافز ترد ل وظام  و

األالاح الضإرررييلي  ق)ل خ ررر  الارررةائا والفوائد واكهالا  ومو مجمل الةل  وااتفاع تخ ررريص ومضالر  وترليل عمل فة ق الم)يراط لإررركل أفارررل، وهو ما أدم بلم  

األالاح الضإرييلي  ق)ل خ ر  الارةائا والفوائد واكهالا  تةشريد هيكل الضكاليف مما اوركس في ومو ونمي  حج  اكوضاج  وقد وجرت الإرة   في ت  EBITDA)(  واالسرضطالا

  وصراحا ذلك ومو خال. وفس الفضةة %92، وهو ومو سرنو  مة ا لمرد. 2018مليون جنيه خال. عام   51ماالل   2020خال. عام   مليون جنيه  187لضسرجل  واالسرضطالا  

ا تاراعف    و2018% خال. عام 21ماالل   2020خال. عام %  43ليسرجل  وا   مئو     22لاح الضإرييلي  لواقش  هامش األا   135لواقش أالش مةاط لي)لغ  صرافي الةل  أخية 

  2018ام % خال. ع14وا   مئو   ماالل  17% لز ادة 31، وسجل هامش صافي الةل   2018مليون جنيه خال. عام  34ماالل  2020خال. عام مليون جنيه  

 

 وللخ»رل   للكفا لط  يام هلرز   ي فريق إدلر

 

في مجاالط ال رناعاط الدوائي  ومسرضرارةاط الضجميل، وال سريما الإرة اط  الرالمي     الكفاءة والخ)ةة مش  )ةم الإرة اطمإرطود له لفة ق بداا    جروب  ماكرو ضولم قيادة  

ا من الرمل لك)ةم ال  200و رظم فة ق اكدااة لخ)ةة مجمر  تضجاوز     علم السراحضين المرلي  واكقليمي الدولي  ذاط الضواجد الم)اشرة     جووسرون »مثل   رالمي الإرة اط  عام 

  و»ت)وا لل ررناعاط الدوائي «  «فااما ركم ال»  لك الإررة اط الةائدة علم السرراحضين المرلي  واكقليمي  مثل شررة اط و «ووفااتس»و  «أفينضس  سرراووفي»و «جووسررون  اود

سرضةاتيجي  ومو وقد وجرت الإرة   في ترايق مردالط ومو ج ال  من  وإرأتطا وهو ما  رد شرطادة لفة ق اكدااة الرليا وقداته علم قيادة وتوجيه ا   «فاا وو»  «تا يدا فااماو»

 الإة   لاقضداا اغ  فضةاط االض ةاب الضي مة لطا السو  الم ة  

 

 للضرلت رلاخ لاألل اد لل»مئما وللمجضم ما وم ايمر للروكما  

 

ط فرال   عنا   خاصرر  لض)ني أفاررل الممااسرراط ال)يئي  وت )يق مرا ية السررالم  المطني  لفة ق الرمل وجميش األطةاف  وقد لاداط الإررة   لاتخاذ خ وا  جروب  ماكروت) .  

ا لهلياط تةشريد اسرضطالا ال اق  وتالي  ، لدمج وتأصريل الممااسراط ال)يئي  والمرا ية المجضمري  ووظ  الرو م  ضرمن منظوم  أعمالطا ذاط  خاماط  الل المخلفاط واالسرضراو  للدء 

% من فة ق اكدااة الرليا، وهو تجسرريد حي لرةص  29حوالي من فة ق الرمل وتاة ) ا % 40  وتجدا اكشررااة بلم أن الرن ررة النسررائي  مثل المنخفارر   ال)يئي     ررمال)

فؤ فةص الضادم الوظيفي من خال. لةامج ووام الضدا ا المضخ ر ر    ما تلرا  ارمان تكا، بلم جاوا سرريطا لالإرة   علم ضرمان المسراواة لين الجنسرين في فة ق الرمل

ا حيو  ا في الإة       .المجضمراط المري   لأعمالطا من خال. ت)ني وتمو ل الم)ادااط الخية   والضنمو   ذاط األهداف المرددةالنطوا لأوضاع  دوا 
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كندا، أو أستراليا، أو في الواليات المتحدة األمريكية، هذا اإلعالن  أو نشر ال يجوز توزيع
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 موا ما مضنوعالاضرلممجما امو ولضرا للم الم وقائما على مراور  

 

قامت الإرة   لضرد د قنواط  ولض ر)  أ ثة قداة علم اسرضيراب وتنفي  الضوسرراط المسرضا)لي ،  خال. السرنواط الماضري   علم ت و ة منظومضطا الضإرييلي     جروب  ماكروعكفت 

 وتنمي  ب ةاداتطا مش ترز ز هامش األالاح من أوإ ضطا الضإييلي ، وذلك علم النرو الضالي:    جروب  لماكروالنمو لوضوح ولما  ساه  في تةسيخ ا ادة الرالم  الضجاا    

  الرمالء داخلي  لضلاي ترليااط واو )اعاط  الضواصررل  القنواط  و  السرروقي   ال)روت  دااسرراط  توظيف  بلم  ماكرو جروب  تض لش:  للجديدة  لاللضكاريا  للمنضجاط  إجال  •

    السو ل  االسضطال ي   الإةائ منضجاتطا لجميش    تاد  و  المنضجاط  لاق   تنو ش علم  الرمل مواصل   في  االلضكاا   قدااتطا من  االسضفادةولالضالي  

في بطاا الضكامل مش لاق   أن الضوسرررش في مجا. المكمالط الي ائي  سررروف  مثل بضررراف  سرررد دة ل)اق  منضجاط الإرررة     ماكرو جروب  تؤمن  :للغذلئما  للمكمالط •

بلم    ماكرو جروب  وتخ ط  لكال الا اعين  الج ال   ال)يئ  الضنظيمي والضنافسرري    النموماوماط عن تإرراله    فاررال  لا اع مسررضراررةاط الضجميل،    الرالي منضجاط  ال

اسرررضيال.  ، مش (Asset-light model)وموذج األصرررو. الةأسرررمالي  المردودة  لالسرررضفادة من مزا ا  منضجاتطا في ق اع المكمالط الي ائي  لدم اليية  ت رررنيش

  الواعدك قدااط الضسو ق والضوز ش لالسضفادة من ماوماط النمو في ه ا السو   لالمنظوم  الضإييلي  الرالي  لما في ذ

علم تنفي  الضوسرراط االسرضةاتيجي  في األسروا  اكقليمي  ذاط الخ رائص   قداتطاوضإرييلي   المنظوم   ال  اوةل  ماكرو جروب نفةد وموذج أعما.   :للصتادرلط منمما •

  تجة  ل والمكمالط الي ائي   ولالضالي فإن اكدااة  ال لا غية المسرضوفم علم مسرضرارةاط الضجميوتوافة  المإرالط  للسرو  الم رة  ، وال سريما الكثاف  السركاوي   

  أفة اي   أسوا  وعدةالمملك  الرةلي  السرود    علم الساح  اكقليمي  ودخو. أسوا  جد دة مثل   للضوسششةا اط ج ال   حالي ا المفاوضاط حو. عدة  

  طا ز ادة تفاعلوضةسرريخ ا ادة الإررة    لم DTCالم)اشررة للمسررضطلك النطائي رأوإرر   الضسررو ق   علم  ماكرو جروب تة زللم»اشتتر للمستتض لل للن ائي:   قيللضستتو •

    جروب  كروالموتنمي  الر   السوقي    الرمالءتكو ن اؤم واضر  وواقري  عن او )اعاط    لالضاليالم)اشة مش الجمطوا و

 

 مؤشرات األداء المالي والتشغيلي

 :9أدوا  خال. السنواط الموضر   ماكرو جروبالمؤشةاط المالي  والضإييلي  لإة    

  للم شرلط للرئمسما|  قائما للدخل
2018 

 )ملمون جم( 

2019 

 )ملمون جم( 

2020 

 )ملمون جم( 

2018 -2020 

 م د. امو انوي مركب   
     

 %34 430.5 383.7 240.0 صافي للم»م اط 

 %49 1 338 9 288 8 151 مجمل للرل  

 وا    15+ % 6 78 % 3 75 % 3 63 هامش الةل  اكجمالي

 % 92 5 186 7 146 8 50 لألرلاء للضشغملما ق»ل خصم للارلئب وللفولئد ولإلهالك ولالاض الك 

 وا    22+ % 3 43 % 2 38 % 2 21 هامش األالاح الضإييلي  

 %98 1 135 3 111 4 34 صافي للرل 

  وا    17+  % 4 31  % 0 29  % 3 14  هامش صافي الةل 
 

   :في إجمالي المبيعات وترجمة ذلك إلى معدل نمو سنوي مركب خالل عامين 10العالجية تطور اإليرادات من حيث مساهمة المجموعات 

 

 
والفوائد واكهالا واالسضطالا لاعض)ااها صافي الةل  ق)ل خ   صافي   ض  احضساب مجمل الةل  علم أساس تكلف  الم)يراط لما في ذلك تكلف  اكهالا، لينما  ض  احضساب األالاح الضإييلي  ق)ل خ   الاةائا   9

 م ةوفاط الضمو ل، وضة )  الدخل، وتكلف  اكهالا واالسضطالا واضمرال. األصو. المالي  
 ال تإمل ال ادااط  10

82 

45 40 27 22 10 7 

129 

72 
62 

40 35 
14 12 

149 

75 72 

42 42 
26 

15 

35% 29% 35% 24% 40% 62% 47%

العناية بالبشرة العناية بالشعر أةالرعاية الشخصية للمر بمضاد الندبات والترطي العناية بالفم المطهرات إرخاء العضالت

10(مليون جنيه مصري)توزيع اإليرادات حسب المجموعة العالجية 
2018 FY19 2020 '18-'20 CAGR
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Important Notice 

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or 
complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement 
or its accuracy, fairness or completeness.  

The announcement is for informational purposes only and does not constitute an offer of securities for sale or a 
solicitation of any offer to buy securities in Egypt, the United States, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction 
in which such an offer or solicitation is unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain 
jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should 
inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute 
a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be 
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the laws of any state or other 
jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption 
from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities 
laws. No public offering of securities will be made in the United States. Subject to certain exceptions, the securities 
referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada or Japan, or for the account or benefit of, any national, 
resident or citizen of Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being, and should not be, 
distributed or sent into the United States, Australia, Canada or Japan. This announcement is an advertisement and not 
a prospectus and does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for, or otherwise 
invest in, securities in any jurisdiction, including in Egypt, the United States, Australia, Canada, Japan or elsewhere. 
Any offer to acquire shares in the Company (“Shares”) pursuant to the proposed International Offering will be made, 
and any investor in the International Offering should make his investment, solely on the basis of information that is 
contained in the Offering Circular. Any offer to acquire shares pursuant to the proposed Egyptian Retail Offering will be 
made, and any investor in the Egyptian Retail Offering should make his investment, solely on the basis of the information 
that is contained in the public subscription notice expected to be published by the Company after ratification by the FRA 
in due course (the “PSN”).  

This announcement and any offer if made subsequently is directed only at persons in member states of the European 
Economic Area (“EEA”) who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129, 
as amended from time to time (the “Prospectus Regulation”), ("Qualified Investors"). In addition, in the United Kingdom, 
this announcement and any offer if made subsequently is directed only at Qualified Investors as defined in Article 2(e) 
of the Prospectus Regulation, as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, 
who are also (i) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition 
of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (the “Order”), (ii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order or (iii) other persons to whom 
it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This announcement 
must not be acted on or relied on (i) in any member state of the European Economic Area, by any person who is not a 
Qualified Investor (ii) in the UK, by any person who is not a relevant person.  

Any person in the EEA who acquires the securities in any offer (an investor) or to whom any offer of the securities is 
made will be deemed to have represented and agreed that it is a Qualified Investor. Any investor in the UK is deemed 
to have represented and agreed that it is a relevant person. Any investor will also be deemed to have represented and 
agreed that any securities acquired by it in the Offering have not been acquired on behalf of persons in the EEA other 
than Qualified Investors and other member states (where equivalent legislation exists) or relevant persons in the UK for 
whom the investor has authority to make decisions on a wholly discretionary basis, nor have the securities been acquired 
with a view to their offer or resale in the EEA to persons where this would result in a requirement for publication by the 
Company or any other manager of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation. The Company, CI 
Capital, Renaissance Capital, and their respective affiliates, and others will rely on the truth and accuracy of the 
foregoing representations and agreements.  

This announcement does not constitute or form part of any offer or any solicitation to purchase nor shall it or the fact of 
its distribution, form the basis of, or be relied on in any purchase. Except for the Egyptian Retail Offering, the securities 
must not be offered, sold or purchased except in circumstances that do not constitute a public offering. This 
announcement and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons 
receiving this announcement or any subsequent offer should inform themselves about and observe any restriction. 
Failure to comply with these restrictions may violate securities laws of certain jurisdictions.  
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In Egypt, the International Offering, when effected, will only be addressed to, and directed at "qualified individual 
investors", "public entities" or "qualified financial institutions" as defined in the FRA Board decision no. 48 for the year 
2019.  Prior to the approval of the public subscription notice by the Egyptian Financial Regulatory Authority (“FRA”), no 
information, which is normally included in public subscription notices or other promotional activities relating to the 
Offering may be released or conducted. However, following the submission of the public subscription notice to the FRA 
for approval, advertisements, circulars, letters and other information related to the Company’s general business activities 
and the Offering may be released or distributed, provided that in all cases it is clearly indicated that the FRA has not yet 
approved the public subscription notice. This document does not constitute a public offering or a private placement of 
securities of any offer, which requires a license from the FRA. Investors in Egypt should only refer to and make 
purchases based solely in reliance on the PSN to be reviewed and approved by the FRA 

 

 

Forward-Looking Statements  

This announcement contains certain forward-looking statements. A forward-looking statement is any statement that 
does not relate to historical facts and events, and can be identified by the use of words and phrases like “according to 
estimates”, “anticipates”, “assumes”, “believes”, “could”, “estimates”, “expects”, “intends”, “is of the opinion”, “may”, 
“plans”, “potential”, “predicts”, “projects”, “should”, “to the knowledge of”, “will”, “would” or, in each case their negatives 
or other similar expressions, which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in particular, to 
statements containing information on future financial results, plans, or expectations regarding the Company’s business 
and management, the Company’s future growth or profitability and general economic and regulatory conditions and 
other matters affecting the Company.  

Forward-looking statements reflect the current views of management of future events and are based on management’s 
assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, 
performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or 
achievements expressed or implied by these forward-looking statements. The occurrence or non-occurrence of an 
assumption could cause the actual financial condition and results of operations of the Company to differ materially from, 
or fail to meet expectations expressed or implied by, those forward-looking statements. The Company’s business is 
subject to a number of risks and uncertainties that could also cause a forward-looking statement, estimate or prediction 
to become inaccurate. These risks include fluctuations in the prices of energy, raw materials or employee costs required 
by the operations of the Company, its ability to retain the services of certain key employees, its ability to launch and 
create demand for new products, its ability to compete successfully, changes in political, social, legal, regulatory, 
economic conditions in Egypt, developments related to the COVID-19 pandemic, worldwide and Egyptian economic and 
business trends, adverse legal decisions, the impact of war, unrest and terrorist activity, inflation, interest rate and 
exchange rate fluctuations, the Company's ability to rely on official statistics and market data and the ability of 
management to identify accurately and in a timely manner future risks to the business of the Company and manage the 
risks mentioned above.  

Accordingly, investors should not rely on the forward-looking statements in this announcement. None of the Company, 
its management, CI Capital, and Renaissance Capital or any of their respective advisors, give any assurance regarding 
the future accuracy of the opinions set forth in this announcement or as to the actual occurrence of any predicted 
developments. After the date of this announcement, none of the Company or its management assumes, and each of 
the Company and its management expressly disclaim, any obligation, except as required by law and the Listing Rules 
of the EGX, to update any forward-looking statements or to conform these forward-looking statements to the actual 
results of the Company. Each of CI Capital, and Renaissance Capital and their respective affiliates as defined under 
Rule 501(b) of Regulation D under the Securities Act (“affiliates”), expressly disclaims any obligation or undertaking to 
update, review or revise any forward-looking statement contained in this announcement whether as a result of new 
information, future developments or otherwise.   

*     *     * 

Any subscription or purchase of Shares in the possible Offering should be made solely on the basis of information 
contained in the Offering Circular, which may be issued by the Company in connection with the possible Offering. The 
information in this announcement is qualified in its entirety by the information expected to be set out in the Offering 
Circular (in the case of the International Offering) and the PSN (in respect of the Egyptian Retail Offering) and subject 
to change.  The Company expressly does not undertake to update the information in this announcement. Before 
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كندا، أو أستراليا، أو في الواليات المتحدة األمريكية، هذا اإلعالن  أو نشر ال يجوز توزيع
 .اإلعالنتوزيع هذا  يُحظر فيها قانونا  اليابان، أو أي دولة أخرى أو 

subscribing for or purchasing any Shares, persons viewing this announcement should ensure that they fully understand 
and accept the risks which will be set out in the Offering Circulars if published. No reliance may be placed for any 
purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Neither this 
announcement, nor anything contained herein, shall form the basis of or constitute any offer or invitation to sell or issue, 
or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any Shares or any other securities nor shall it (or any part of 
it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor.  

The date of IPO (if it proceeds) may be influenced by a variety of factors, which include, among other things, market 
conditions. Macro Group may decide not to go ahead with the IPO, and there is, therefore, no guarantee that IPO will 
occur at all or in accordance with the timing indicated in this announcement. Potential investors should not base their 
financial decision on this announcement. Acquiring investments to which this announcement relates may expose an 
investor to a significant risk of losing all of the amount invested. 

Persons considering making investments should consult an authorised person specialising in advising on such 
investments. Neither this announcement, nor the documents referred to herein, constitutes a recommendation 
concerning a possible offer. The value of Shares can decrease as well as increase, and potential investors must be able 
to bear the risk of loss, including a total loss, on their investments. Potential investors should consult a professional 
advisor as to the suitability of a possible offer for the person concerned. None of CI Capital and Renaissance Capital, 
or any of their respective affiliates or any of their or their affiliates' directors, officers, employees, advisers or agents 
accepts any responsibility or liability whatsoever for/or makes any representation or warranty, express or implied, as to 
the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been 
omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated 
companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for 
any loss howsoever arising from any use of the announcement or its contents or otherwise arising in connection 
therewith.  

Each of CI Capital and Renaissance Capital is acting exclusively for the Issuer and no one else in connection with the 
possible Offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the possible Offering 
and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective 
clients, nor for providing advice in relation to the possible Offering, the contents of this announcement or any transaction, 
arrangement or other matter referred to herein.  

CI Capital and Renaissance Capital are regulated by the Financial Regulatory Authority in the Arab Republic of Egypt. 

In connection with the possible Offering , each of CI Capital and Renaissance Capital and any of their respective 
affiliates, may take up a portion of the Shares as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer 
to sell or otherwise deal for their own accounts in such Shares and other securities of the Issuer or related investments 
in connection with the possible Offering or otherwise. Accordingly, references in the Offering Circulars, once published, 
to the Shares being issued, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any 
issue or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by any of CI Capital and Renaissance Capital and any 
of their respective affiliates acting in such capacity. In addition, CI Capital and Renaissance Capital and any of their 
respective affiliates may enter into financing arrangements (including swaps or contracts for differences) with investors 
in connection with which they may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. None of CI Capital and 
Renaissance Capital nor any of their respective affiliates intend to disclose the extent of any such investment or 
transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.  

For the avoidance of doubt, the contents of Macro Group’s website are not incorporated by reference into, and do not 
form part of, this announcement. 

 


