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بصيي ت تيذ ييا ة ييستا مأل لصاييسق صصييسص   يي ل    ‹‹أوتيي  بيي  جيي ››

  لصاسسها ن

 

 2015 مارس 18القاهرة في 

الشركة الرائدة في مجال تجميع  –( AUTO.CAشركة جي بي أوتو )كود التداول في البورصة المصرية  حصلت

الهيئاة الةاماة عاد  مماعةاة علا   2015ماارس  11فاي  –وتوزيع السيارات بالشرق األوسط وشمال أفريقياا 

 .المرتقبة زيادة رأس الماللنشر الدعوة لقدام  مساهمي الشركة لالكتتاب في  المصرية للرقابة المالية

 960تنفيذ الزيادة الماذكورة عاط يرياص اصادار أساهي عادياة جديادة يبلا  عاددها  وتةتز  شركة جي بي أوتو

 ،(قار  للاس ساهي 1باإلضافة ال  مصروفات اصدار قدرها  للسهيواحد مليون سهي بالقيمة االسمية )جنيه 

ا عل  أن ياتي ساداد كاماس قيماة االكتتااب   تحقة األداءأو عاط يرياص اساتمدا  الاديون النقدياة مسااماا عقاد 

 .  للملتتب

يحاص  2015ماارس  29ومشتري السهي حت  عهاية جلسة تداول يو   طمساهميالقدام  وقالت الشركة أن 

صلي مط األسهي التي يمتللهاا كاس مانهي أسهي مقابس كس سهي الزيادة سهي مط أ 7.09االكتتاب في لهي 

مط األصغر ال  األكبر حت  عفاذ لسور لصالح صغار المساهميط جبر المع  ،في رأس المال المصدر قبس الزيادة

 .اللمية

اا تنتهاي فاي  2015أبريس  1أن يتي فتح باب االكتتاب اعتبار ا مط ومط المقرر   2015أبرياس  30ولمدة ثالثيط يوم 

يحص لمسااهمي الشاركة تاداول و .أبريس 30قبس  ويجوز غلص باب االكتتاب في حالة تغطية كامس قيمة الزيادة

 2015أبرياس   27أبرياس حتا   1وذلك اعتباار ا ماط بالبورصة المصرية السهي األصلي  حص االكتتاب منفصال عط

عل  أن يتي الحصول عل  موافقة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي عل  قيد حص االكتتاب، فضال  

محدد لفتح بااب مط التاريخ ال أسبوععط التقد  بطلب قيد تداول حص االكتتاب في البورصة المصرية وذلك قبس 

   االكتتاب.

وبالنسبة لحص االكتتاب المنفصس عط السهي األصلي سيتي تحديد سةر فاتح تاداول حاص االكتتااب المنفصاس 

 ،في أول جلسة تداول وفقا  لقواعد القيد بالبورصة المصرية واإلعالن عط ذلك علي شاشات البورصاة المصارية

   .وكذا أي تحرك سةري بالنسبة له وفقا لقواعد قيد واستمرار قيد االوراق المالية

 اقاماةحيث تةتاز  الشاركة الفرص االستثمارية الواعدة  تمويسفي وستقو  الشركة باستمدا  حصيلة الزيادة 

 .توك التوك وعربات البمارية الدراجات تجميع ومشروع اإليارات لتصنيع منشأة

 —عهاية البيان—

. لألوملق لصاسص ي  وملق  سص ي  يي  لص ال يسل لصاة ي ا لأل ر   ي أأل ي   ب ع عرضال  اثل هال لصب سن 

ال  جي ة عرهيياس أو ب  ايس يي  لص ال ييسل لصاة ي ا لأل ر   ي   ال ب يي   لصاشيسم لص ايس يي  هييال لصب يسن

ويقس صقيسو ن لألوملق لصاسص ي  شرط لصةسج ل لصايص ص عل ه لص ص ق عل   عذسء  ن تسج لاس أو 

وت   الته )" سو ن لألوملق لصاسص  "(. شرك  ج  ب  أوت  صي  تقي  بةسيج ل   1933لأل ر    ص سم 

أي جيي ء  يين لألوملق لصاسص يي  لصاشييسم  ص اييس ييي  لصب ييسن بسص ال ييسل لصاة يي ا  وال ت ةيي م تسييج ل 

 لال ر      وال ت ة م  جرلء طرح عسم صألوملق لصاسص   ي  لص ال سل لصاة  ا لال ر    .

 

 للتواصس واالستةال  مط ادارة عالقات المستثمريط

 لألسةسذا/  ي  هللا صستق
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 لخطسم هسم 

قد يلون توزيع هذا البيان محظورا بموجب القاعون في بةض الدول، و عل  األشماص الذيط يدخس هذا البيان فا  حاوزتهي 
هذا البيان،  ان يطلع عل  مثس هذه القيود و االلتازا  بهاا. قاد  يفأو أي مستند او اى مط المةلومات االخرى المشار اليها 

 لقواعيط األوراق المالية  في مثس هذه الدولة. يمثس عد  االلتزا  لهذه القيود اخالال 

هذا البيان الصحفي ال يمثس او يشلس جزءا مط أي عرض للبيع أو يلب لةرض شراء، و لط يتي بيع أي أوراق مالية مشار 
لشراء اليها هنا في أي دولة يلون مثس هذا الةرض او الطلب او البيع ممالفا للقاعون فيها. ينبغي عل  المستثمريط عد  ا
أو االكتتاب في أي مط االوراق المالية القابلة للتداول المشار اليها في هذا البيان، اال اذا كان ذلك قائي عل  أساس 

 .التي ستنشر في مصر فيما يتةلص بةملية زيادة رأس المال لصالح قدام  المساهميطالمةلومات 

ط المؤهليط في الدولة الةضو في ايار المةن  الوارد بتوجيه الممللة المتحدة، هذا البيان موجها فقط ال  المستثمريفي 

النشرة )"المستثمريط المؤهليط"(. باإلضافة ال  ذلك فاعه سيتي توزيع هذا البيان في الممللة المتحدة علا  االشاماص 
 19ي عطااق الماادة التالية فقط )أ( األشماص الذيط لديهي خبرة احترافية في األمور المتةلقة باالستثمارات التي تدخس فا

و تةديالته )"االمار"(، )ب( اللياعاات ذات الماالءة  2005)ترويج مالي( امر  2000( مط قاعون المدمات و االسواق المالية  5)
( )أ( ال  )د( مط األمر، أو )ج( األشماص اآلخريط الاذيط يسامح ارساال 2) 49المالية الةالية التي تدخس في عطاق المادة 

بشالس قاااعوعي )و يشاار الا  كاس هاؤالء األشااماص مةاا "األشاماص المةنياة"(. أي اساتثمار او عشاااي هاذا البياان لهاي 
استثماري متةلص بهذا البيان متاح فقط لألشماص المةنية في الممللة المتحادة وللمساتثمريط الماؤهليط فاي أي دولاة 

الشتراك فيه فقط ماط قباس هاؤالء األشاماص. عضو في المنطقة االقتصادية األوروبية فيما عدا الممللة المتحدة، وسيتي ا
ينبغي عل  كس شمص ليس مط االشماص المةنييط عد  التصرف بناء عل  هذا البياان او أي ماط محتوياتاه  او االعتمااد 

 علي أي منها.  

مط قااعون  (7) 87سيتي توزيع هذا البيان في الممللة المتحدة عل  المستثمريط المؤهليط فقط )حسبما أوضحت المادة 
( وهي )أ( األشماص الذيط لديهي خبرة احترافية في األمور المتةلقة باالساتثمارات التاي 2000األسواق والمدمات المالية 
و تةديالته )"االمر"(،  2005)ترويج مالي( امر  2000( مط قاعون المدمات و االسواق المالية  5) 19تدخس في عطاق المادة 
( )أ( الا  )د( ماط األمار، أو )ج( األشاماص 2) 49المالية الةالية التي تادخس فاي عطااق الماادة  )ب( اللياعات ذات المالءة

اآلخريط الذيط يسمح ارسال هذا البيان لهي بشلس قاعوعي )و يشار ال  كس هؤالء األشماص مةاا "األشاماص المةنياة"(. 
مةنية في الممللة المتحدة، وسايتي االشاتراك أي استثمار او عشاي استثماري متةلص بهذا البيان متاح فقط لألشماص ال

فيه فقط مط قبس هؤالء األشماص. ينبغي عل  كس شمص ليس ماط االشاماص المةنيايط عاد  التصارف بنااء علا  هاذا 
 البيان او أي مط محتوياته  او االعتماد علي أي منها.  

فيها )مع أي مط  EC/  2003/71يص التوجيه يتي تطب يفي أي مط الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية الت
تدابير تنفيذ المةمول بها في أي دولة مط الدول األعضاء، "توجيه النشرة"( فيما عدا الممللة المتحدة، يلون هذا البيان 

موجها فقط ال  المستثمريط المؤهليط في الدولة الةضو في ايار المةن  الوارد بتوجيه النشرة )"المستثمريط 
يط"(. ان هذا البيان هو اعالن وفقا لمتطلبات قواعد توجيه النشرة وليس عشرة يرح. وال يشلس هذا البيان أو يمثس المؤهل

  جزءا مط أي عرض أو دعوة للبيع أو لإلصدار، أو أي يلب للةرض لشراء أو االكتتاب في أي أسهي أو أي أوراق مالية أخرى.
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