Ghabbour Auto (AUTO.CA)
Press Release

GB Auto Launches World-Class 3-S Facility on Cairo-Ismaliyya
Desert Road
The new facility is GB Auto’s latest 3-S facility: One-stop shopping for customers seeking
sales, service and spare parts, adding a 2,700-square-meter showroom, 217 service bays and
1,200-sqm spare parts gallery and body workshop to the company’s already-extensive network
of total customer care locations

9 May 2012
(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), a leading automotive assembler
and distributor in the Middle East and North Africa, announced that it has launched its latest 3-S
(sales, service and spare parts) customer care facility.
The launch ceremony was held on Tuesday 7 May. Attendees included Dr. Raouf Ghabbour, Chief
Executive Officer of GB Auto, and Mr. Abd Elkawy Khalifa, Governor of Cairo, as well as senior
management of GB Auto.
Located at Kilometer 22 of the Cairo-Ismaliyya Desert Road, the facility is one of the largest service
centers in the Middle East and the latest addition to the largest 3-S network in Egypt.
The 3-S center will provide sales, after-sales service, and spare parts for Hyundai passenger cars on
its 37,000-square-meter plot. The center’s location makes it convenient for customers of Cairo’s
northern suburbs including Heliopolis, Nasr City, the Fifth Settlement (New Cairo), Rehab City, and
Shorouq City, as well as travelers using the Cairo-Ismaliyya Desert Road.
GB Auto’s share of the Egyptian passenger car market stood at 32.4% in the first quarter of 2012.
The sales showroom covers 2,700 square meters and can comfortably display 32 vehicles, with
ample space for customers to move freely. There is also an open display area that can showcase an
additional eight cars. The highly trained sales staff are fully versed in all aspects of the vehicles, able
to discuss any customer inquiries from the technical to the aesthetic.
The after-sales service center, meanwhile, covers a total area of 6,000 sqm, with 217 bays — that can
serve up to 300 cars / day for body work, and 70 cars / day for mechanical work. The body shop is
equipped with paint-drying kilns imported from Germany to give paint jobs the highest quality finish.
After-sales staff are fully trained in the latest international best practices at the GB Academy, where
they become highly trained specialists in the mechanical, electronic and bodywork maintenance of
Hyundai passenger cars. Training is repeated annually.
The spare parts gallery and the body workshop cover 1,200 sqm with convenient displays of all spare
parts for cars and also service facilities for staff.
GB Auto is in the process building a further 3-S center on the Greater Cairo Area’s Ring Road, which
will launch before the end of 2012, and has also recently soft-launched a 3-S center in Assiyut.
—ENDS—
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About GB Auto S.A.E.
GB Auto S.A.E. (AUTO.CA on the Egyptian Exchange) is a leading automotive producer and
distributor the Middle East and North Africa. In Egypt, the company assembles, imports and
exclusively distributes passenger cars under the Hyundai brand. GB Auto also assembles, imports
and exclusively distributes commercial vehicles (buses and trucks) in Egypt under the Volvo and
Mitsubishi brands, where it also manufactures trailers and superstructures. Via GB Polo, a jointventure with leading global player Marcopolo, the company manufactures and assembles bus bodies
for national and export markets. It is the exclusive importer and distributor of Mazda passenger cars in
Egypt and is the sole importer and distributor of Hyundai vehicles in Iraq through a joint venture, GK
Auto. In addition, it exclusively distributes products in Egypt including two and three-wheelers under
the Bajaj brand, tires under the Lassa and Yokohama brands, and construction equipment under the
Volvo brand. GB Auto provides financial leasing, microfinance and consumer finance via GB Lease
(business-to-business financial leasing), Mashroey (microfinance) and Drive (consumer finance —
under establishment). The company also operates Egypt's largest network of service centers and
automotive spare parts sales-points. GB Auto is headquartered in Giza, Greater Cairo Area, Egypt.
(www.ghabbourauto.com)
Investor Relations Contact Information:
Ms. Hoda Yehia
Investor Relations Manager
Email: ir@ghabbour.com
Tel:
+20 (0) 2 3910 0485
Fax:
+20 (0) 2 3539 0139
Address:
Cairo-Alexandria Desert Road, Km. 28, Industrial Zone, Abu Rawash
P.O. Box 120, Giza, Egypt

Forward-Looking Statements
This document may contain certain “forward-looking statements” relating to the Company’s business.
These may be identified in part through the use of forward-looking terminology such as “will,”
“planned,” “expectations” and “forecast” as well as similar explanations or qualifiers and by
discussions of strategy, plans or intentions. These statements may include descriptions of
investments planned or currently under consideration or development by the Company and the
anticipated impact of these investments. Any such statements reflect the current views of the
Company with respect to future events and are subject to certain risks, uncertainties and
assumptions. Many factors could cause the actual results, performance, decisions or achievements of
the Company to be materially different from any future results that may be expressed or implied by
such forward-looking statements.
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جي بي أوتو )(AUTO.CA

بيان صحفي

جي بي أوتو تفتتح مركز خدمات متكامل بمواصفات عالمية علي طريق مصر-
إسماعيلية
استمرا ًرا لخطط التوسع في شبكة المعارض ومراكز الخدمة بكافة أنحاء الجمھورية وتعزيز منظومة خدمة العمالء،
قامت جي بي أوتو بافتتاح أحدث مركز متكامل لخدمة العمالء على طريق االسماعيلية .ويعد المشروع أحدث
إضافة لمجموعة معارض وخدمات ما بعد البيع لجي بي أوتو ،حيث يضم معرضًا على مساحة  ٢٧٠٠متر مربع،
ومعرض خاص لقطع الغيار وخدمة الھياكل تبلغ مساحته ١٢٠٠متر مربع ،وشبكة لخدمات ما بعد البيع بسعة ٢١٧
باكية عمل
 ٩مايو ٢٠١٢

)القاھرة( – أعلنت شركة جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  – (AUTO.CAالشركة الرائدة
في مجال تجميع وتوزيع السيارات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يوم الثالثاء الموافق  ٧مايو الجاري عن
افتتاح أحدث مراكز خدمة العمالء يشمل معارض المبيعات وقطع الغيار وشبكة متكاملة لخدمات ما بعد البيع.
حضر االفتتاح محافظ القاھرة الدكتور عبد القوي خليفه ،والدكتور رؤوف غبور ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
لشركة جي بي أوتو ،وكبار المسئولين بالشركة.
ويعد المشروع الجديد ،الذي تبلغ مساحته اإلجمالية  ٣٧ألف متر مربع ،واح ًدا من أكبر مراكز الخدمة المتكاملة في
منطقة الشرق األوسط ،وھو أحدث إضافة ألكبر شبكة خدمة متكاملة لسوق السيارات في مصر ،حيث يشمل
معارض المبيعات وقطع الغيار وشبكة لخدمات ما بعد البيع لسيارات الركوب ماركة ھيونداي.
ويقع المركز الجديد في الكيلو  ٢٢على طريق القاھرة-اإلسماعيلية الصحراوي ،ھو موقع اختارته الشركة بعناية
لسھولة الوصول إلى العمالء المقيمين بضواحي القاھرة الشمالية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع
الخامس ومدينة الرحاب ومدينة الشروق ،وغيرھم من المترددين على طريق االسماعيلية.
جدير بالذكر أن شركة جي بي أوتو تتمتع حاليا بحصة سوقية بلغت  %٣٤٫٢من سوق سيارات الركوب في مصر.
ويشمل المشروع الجديد معرض سيارات مقام على مساحة  ٢٧٠٠متر مربع ويسع لعرض  ٣٦سيارة في مساحة
مريحة تمنح العمالء احساس بحرية التحرك أثناء تفقد السيارات ،باإلضافة إلى ساحة عرض مكشوفة أمام
المعرض تسع لعرض  ٦سيارات أخرى .ويضم المركز فريق عمل من أكفأ الفنيين المتخصصين وممثلي خدمة
العمالء المؤھلين للرد على جميع استفسارات العمالء سواء كانت فنية خاصة بالسيارات وقطع الغيار ومواصفاتھا
الفنية أو لالستعالم عن أحدث الموديالت.
ھذا ويضم المشروع أي ً
ضا مركز خدمة مقام على مساحة  ٦آالف متر ،ويشمل مرك ًزا لألعمال الميكانيكية يسع
لحوالي  ٣٠٠سيارة يوميًا ،ومركز خدمة الھياكل يسع لقرابة  ٧٠سيارة يوميًا وتم تجھيزه بأحدث فرن دھان
سيارات مستورد من ألمانيا لتقديم أعلى مستويات الجودة.
ومن جانبھا تفخر أكاديمية جي أوتو بتقديم أحدث برامج التدريب السنوية لفريق خدمة ما بعد البيع ،وااللتزام
بأفضل الممارسات العالمية ،مما ساھم في توفير المعرفة والدراية الكاملة بكل ما يتعلق بسيارات ھيونداي.
ويشمل المشروع أي ً
ضا مبنى لقطع الغيار مقام وخدمة ھياكل علي مساحة  ١٢٠٠متر مربع من أجل توفير كل
قطع الغيار الالزمة للسيارات ،باإلضافة إلى مبنى خدمات للعاملين بالمركز.
وتعمل جي بي أوتو حاليًا على إنشاء مركز خدمة إضافي على الطريق الدائري بالقاھرة الكبرى والمتوقع افتتاحه
قبل نھاية عام  ،٢٠١٢وذلك بينما قامت الشركة مؤخ ًرا باالفتتاح التجريبي لمركز خدمة جديد في محافظة أسيوط.
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شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية  (AUTO.CAھي الشركة الرائدة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتقوم الشركة باستيراد وتجميع وتوزيع السيارات المالكي في مصر ماركة ھيونداي وكذلك المركبات
التجارية( األتوبيسات – الشاحنات – المقطورات )ماركات فولفو ،ميتسوبيشي .وتقوم شركة جي بي أوتو بإدارة مشروع جي
بي بولو – وھو مشروع مشترك مع شركة  Marcopoloالعالمية – والذي يقوم بتصنيع وتجميع ھياكل األوتوبيسات للسوق
المحلي وأسواق التصدير .كما تعد الشركة موزعاً حصرياً لسيارات مازدا في مصر ،وھي المستورد الوحيد لسيارات ھيونداي
في العراق عبر شركة جي كي أوتو  .وتقوم الشركة أيضاً بتوزيع الدراجات البخارية وعربات التوكتوك ماركة باجاج واإلطارات
ماركة السا ويوكوھاما ومعدات اإلنشاء ماركة فولفو  .وتقوم شركة جي بي أوتو بتوفير حلول التمويلي التأجيري والتمويل
متناھي الصغر والتمويل االستھالكي عبر شركات ) GB Leaseذراع التمويل التأجيري التابع للشركة( ومبادرة مشروعي
)التمويل متناھي الصغر( وشركة درايف )التمويل االستھالكي – تحت اإلنشاء( .وتقوم الشركة أيضاً بتشغيل أكبر شبكة في
مصر لمراكز الخدمات ومنافذ بيع إكسسوارات( كماليات )السيارات وخدمات نقل الركاب والبضائع .ويقع المقر الرئيسي لشركة
جي بي أوتو في منطقة القاھرة الكبرى – الجيزة – مصر(www.ghabbourauto.com) .
أرقام عالقات المستثمرين:
األستاذة  /ھدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين
بريد إلكترونيir@ghabbour.com :
ھاتف+20 (0) 2 3910 0485 :
فاكس+20 (0) 2 3539 0139 :
العنوان :طريق القاھرة-اإلسكندرية الصحرواي – ك  – ٢٨المنطقة الصناعية – أبو رواش
ص.ب – ١٢٠ :الجيزة – مصر

بيانات تطلعية
ھذا المستند قد يحتوي على "بيانات تطلعية" معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن يتم تحديد تلك
البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل "سوف"" ،مخطط"" ،توقعات"" ،تنبؤ" باإلضافة إلى التوضيحات المشابھة
ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا .وقد تحتوي ھذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لھا أو
الجاري تنفيذھا أو تطويرھا من قبل شركة جي بي أوتو والتأثير المتوقع لتلك االستثمارات .وتعكس ھذه البيانات الرؤى الحالية
لشركة جي بي أوتو فيما يخص األحداث المستقبلية وھي عرضة للمخاطر واالفتراضات .وقد تسبب عوامل عديدة في أن
تصبح اإلنجازات واألداء والقرارات والنتائج الفعلية الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن
يتم استنتاجھا أو استنباطھا من ھذه البيانات التطلعية.
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