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(CAIRO) — Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E. (“Macro Group”, “Macro”, the 

“Company” or the “Issuer”), one of the largest and fastest growing cosmeceutical companies in 

Egypt, issued today the following statement: 

 

The international road show in support of our offering of shares on the Egyptian Exchange 

(“the Offering”) has met with very strong demand from international institutional investors in 

major financial centres, reflecting Macro Group’s unique position as Egypt’s leading 

cosmeceutical and neutraceutical company and our team’s ambitious growth plans. 

 

In consultation with the relevant Regulatory Authorities, we have nevertheless decided to 

postpone the Offering. The determining factor in our decision is the market’s capacity to 

absorb multiple offerings. 

To that end, we will announce at a later date a revised timeline for the Offering. 

 

In concert with our selling shareholders, we are entirely committed to the next stage of our 

journey as a publicly traded company and look forward to the start of trading in our shares 

later this year. 

 

—Ends— 

 
 

  رائدة   شركة  وهي  (،"الشركة" أو  ،جروب"  "ماكرو بمصطلح  إليها  )ويشار   ش.م.م  كابيتال(  )ماكرو  الطبية  للمستحضرات  جروب  ماكرو  شركة  أعلنت

  الجمهورية،   مستوى  على  الحيوي  القطاع  هذا  في  نمًوا  الشركات  أسرع  من   وواحدة  المصري  بالسوق (cosmeceuticals) التجميل  مستحضرات  قطاع  في

 طرح  سياق  في  والمؤسسات  الدوليين  المستثمرين  لدى  إقبال  من  المصري  بالسوق  الشركة  أسهم  طرح  عملية  القته  لما  تقديرها  عن  تعبر  الشركة  إدارة  أن

  الجهات   مع  والتشاور  بالتنسيق  -  ارتأت  الشركة  إدارة  أن  إال  مصر؛  فى  التجميل  مستحضرات  شركات  كأكبر  امكانياتها  لتعكس  المصرية  بالسوق   أسهمها

 دراسة ضوء في ذلك ويأتي آخر، لتوقيت اسهمها علي التداول بدء تأجيل من ذلك على يترتب وما الشركة أسهم طرح إرجاء - المعنية والتنظيمية الرقابية

 القادمة.  القليلة الفترة خالل أو الماضية األيام خالل سواء المتزامنة للطروحات السوق استيعاب مدي
 

 
 الطرح.  وحجم الشركة ومقومات المكانيات السوق الستيعاب  مالئمة اكثر توقيت في الطرح خطة عن الحقا اإلعالن يتم أن وعلي

 

 

 


