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 2022/ 09 /19القاهرة في 

 

 بــيـان صــحـفـي: 

%(, قد وقعت عقد  51الهندسة الحديثة أحدي شركات الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك )المملوكة بنسبة  شركة رواد  
 مليون جنية مصري لصالح شركة ايبيكو لألدوية  418بقيمة حوالي 

 

الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة    --  EGX)المدرجة بالبورصة المصرية    (SWDY.CAشركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك ش.م.م.  

شركتها التابعة شركة رواد الهندسة الحديثة قد وقعت عقد بتاريخ      أنتعلن    –والبنية التحتية المتكاملة في أفريقيا والشرق األوسط  

ايبيكو    418بقيمة حوالي    2022/  19/09 ايبيكو لألدوية إلنشاء مشروع مصنع  النتاج    3مليون جنية مصري لصالح شركة 

   Biosimilar & Biologicals البدائل الحيويةاالدوية و

 ثة من كبرى شركات المقاوالت في مصر و أفريقيا تعد شركة رواد الهندسة الحديو

 
 شهر من تاريخ توقيع العقد. 13المشروع في خالل  سيتم تنفيذ

 
 توفر هذا البيان الصحفي في الرابط: ي

http://ir.elsewedyelectric.com/en/news 
 

 

  بعالقات المستثمرين: ولالتصالالصحافة  التصاالت
 نها عجايبي  /الستاذةا

 Noha.agaiby@elsewedy.comبريد إلكتروني: 
 ، القاهرة الجديدة، مصـر ١١٨٣٥التجمع الخامس  –الحي األول  –  ٢٧العنوان: منطقة 
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هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة في أفريقيا والشرق  EGX)المدرجة بالبورصة المصرية    (SWDY.CAشركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك  
المصري؛ لدى الشركة محفظة تتضمن جميع مجاالت الطاقة التقليدية والمتجددة جنباً إلى جنب مع الخدمات ذات    االقتصاد األوسط، ومساهم هام في نمو  

ابالت والعدادات، وبخاصة العدادات الذكية؛ كما أنها واحدة من أكبر الشركات اإلقليمية والقارية  الصلة؛ وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة في العالم للك
لعاملة، تلتزم في مجال المقاوالت الكهربائية وتصنيع المحوالت والعوازل وغيرها من المنتجات الكهربائية؛ مع وجود ثروة من الخبرات المحلية والقوى ا

بالمساعدة في تزويد الدول التي تعمل بها بمصادر طاقة موثوق بها وبأسعار معقولة، حققت شركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك   يـكالـسـويـدي إلـيـكـتـر  شركة
موظف   15,000، لدى الشركة حوالي  2020مليار جنيه، في نهاية ديسمبر    3.0مليار جنيه مصري وصافي دخل     46.4 إيرادات من عمليات مستمرة بلغت

  www.elsewedyelectric.com مزيد من المعلومات متاحة على شبكة اإلنترنت في حول العالم؛ 
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