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Press Release 
 

 

 

GB Auto Signs Egyptian Representation for Yokohama Tires 

Agreement with major Japanese tire manufacturer could see GB Auto’s tires line of business 
quadruple sales in FY 2010  

 
12 April 2010 
 
(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), the leading automotive assembler 
and distributor in the Middle East and North Africa, announced today that it has concluded an 
agreement to represent Yokohama tires in Egypt. 

Under the agreement with the Japanese tire giant, GB Auto will have the right to distribute passenger 
car, semi-truck, truck, bus and construction equipment tires in Egypt through its own outlets as well 
as a dealership network that gives it a total of 300 points of presence nationwide. 

The Yokohama representation complements GB Auto’s exclusive representation of Turkish-made 
Lassa tires in Egypt. GB Auto recorded sales revenues of more than EGP 60 million in Lassa tires in 
the full-year 2009. The addition of the Yokohama representation should see the tires line of business 
post revenues in the EGP 240 million range this fiscal year, said GB Auto’s Chief Executive Officer. 

“I’m very pleased that we have acquired the right to add Yokohama tire products to our diverse 
portfolio of global brands,” said GB Auto CEO Dr. Raouf Ghabbour. “Adding Yokohama will allow us to 
provide high-quality tires to the Egyptian markets and complements our existing Lassa range, where 
sales growth has been constrained by supply availability. Yokohama is a global leader in the tire 
industry, and its expanded presence in Egypt through GB Auto will ramp up the market’s overall 
competitive metabolism.”  

Yokohama is just the latest representation or new market entry that GB Auto has obtained as part of 
its strategy to expand both organically and through strategic acquisition. Earlier this year, the 
company announced it has acquired the right to represent Mazda passenger cars in Egypt and that it 
would enter the promising Iraqi automotive market through a joint venture that will see it distribute 
Hyundai passenger cars. 

—Ends— 
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About GB Auto S.A.E. 

GB Auto S.A.E. (Stock Symbol: AUTO.CA) is the leading automotive producer and distributor in the 
Egyptian market and entered the promising Iraqi market early in 2010 through a joint venture that 
will see it distribute Hyundai products. The company assembles, imports and distributes passenger 
cars under the Hyundai brand as well as commercial vehicles (buses, trucks and trailers) under the 
Volvo, Mitsubishi, Hyundai and Ghabbour brands. In addition, it distributes motorcycles and scooters 
under the Bajaj brand, tires under the Lassa brand and construction equipment under the Volvo 
brand. The company also operates Egypt's largest network of service centers and automotive 
accessories sales points as well as passenger and cargo transportation services. GB Auto is 
headquartered in Giza, Greater Cairo Area, Egypt. (www.ghabbourauto.com) 
 
Investor Relations Contact Information: 

Mr. Bassem El-Shawy, Director of Investor Relations  
Email: ir@ghabbour.com 
 
Ms. Hoda Yehia, Investor Relations Specialist 
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, Abou 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 تبدأ توزيع إطارات يوكوھاما في السوق المصري

 

، الشركة )Auto.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو  –القاھرة 
توزيع  حقالرائدة في تجميع وتوزيع السيارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن حصولھا على 

مصر و ذلك في إطار استراتيجيتھا لتوسيع نطاق المنتجات التي إطارات سيارات شركة يوكوھاما في 
يوكوھاما العالمية و  بموجب االتفاقية المبرمة بين شركة. تملك الشركة حق بيعھا و توزيعھا في مصر

جي بي أوتو، يكون لألخيرة حق توزيع إطارات سيارات الركوب و النصف نقل و النقل و االوتوبيس و 
المعدات االنشائية في مصر من منافذ بيعھا الخاصة و شبكة موزعيھا الذي تمتد لتغطي كافة أنحاء 

  . موزع 300جمھورية مصر العربية  من خالل أكثر من 

تركية الصنع في " السا"شركة جي بي أوتو لديھا الحق الحصري لتوزيع إطارات شركة كر أن جدير بالذ
مليون جنيه مصري تتوقع إدارة جي بي أوتو تحقيق  60مصر التي تحقق إجمالي مبيعات تقدر بحوالي 

  . مليون جنيه مصري بإضافة إطارات يوكوھاما 240إجمالي مبيعات قدرھا 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب علي الحصول علي وكالة يوكوھاما لتوزيع  –علق الدكتور رؤوف غبور 
إنني سعيد جدًا بإضافة حق توزيع إطارات يوكوھاما إلي مجموعة المنتجات :" إطارات السيارات قائال

إن إضافة ھذا المنتج سيمكننا من تقديم عدد أكبر من االطارات ذات . العالمية التي تمثلھا جي بي أوتو
العالية في مصر كما سنستطيع من خالله التغلب علي النقص في الطاقة االنتاجية التي  الجودة

شركة يوكوھاما العالمية ھي واحدة من أكبر مصنعي : "استطرد سيادته" نواجھھا حالياً مع شركة السا
االطارات في العالم ووجودھا في السوق المصري له مردود ايجابي علي رفع مستوي المنتجات 

إننا نتطلع لمبيعات قوية في نشاط االطارات تتضاعف بھا . دمة في سوق االطارات بصفة عامةالمق
  ". االيرادات إربعة أمثال في ضوء تحقيق ھدفنا

  -- نھاية البيان-- 

  )م.م.ش(عن شركة جي بي أوتو 

هي رائدة شركات إنتاج وتوزيع السيارات في السوق المصـري حيـث تقـوم    ) AUTO.CA: كود البورصة(شركة جي بي أوتو 

 –الشـاحنات   –األتوبيسـات  (تجميع وتوزيع سيارات الركوب ماركة هيونداي وكذلك المركبـات التجاريـة   و استيرادبالشركة 

جات البخارية والدراجات الصغيرة ابتوزيع الدر كما تقوم الشركة أيضاً. ماركات فولفو، ميتسوبيشي، هيونداي وغبور) المقطورات

 بتشغيل أكبر شبكة في مصـر لمراكـز   وتقوم الشركة أيضاً. فولفو ةماركة باجاج واإلطارات ماركة السا ومعدات اإلنشاء مارك

ويقع المقر الرئيسي لشركة جي بي أوتـو  . السيارات وخدمات نقل الركاب والبضائع) كماليات( إكسسواراتالخدمات ومنافذ بيع 

  )www.ghabbourauto.com. (مصر –الجيزة  –منطقة القاهرة الكبرى  في
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  :لحصول على مزيد من المعلومات عن شركة جي بي أوتو، الرجاء االتصالل

  عالقات المستثمرينرئيس قسم  –باسم الشاوي / السيد

  عالقات المستثمرين متخصص –ھدى يحيى /  نسةاآل

  ir@ghabbour.com: بريد اليكتروني

   2 3910 0485 (0) 20+: هاتف

  2 3539 0139 (0) 20+: فاكس

  أبو رواش –المنطقة الصناعية  – 28ك  –اإلسكندرية الصحرواي -طريق القاهرة: العنوان

  مصر –الجيزة  – 120: ب.ص

   

  تطلعيةبيانات 

ومن الممكن أن يتم تحديد تلك البيانات من جي بي أوتو معينة مرتبطة بأنشطة شركة " بيانات تطلعية"هذا المستند قد يحتوي على 

باإلضافة إلى التوضيحات المشـابهة ومـن خـالل    " تنبؤ"، "توقعات"، "مخطط"، "سوف"خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل 

وقد تحتوي هذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو الجاري تنفيذها أو . أو الخطط أو النوايامناقشة االستراتيجيات 

جي بي أوتو وتعكس هذه البيانات الرؤى الحالية لشركة . والتأثير المتوقع لتلك االستثماراتجي بي أوتو تطويرها من قبل شركة 

واألداء اإلنجـازات  وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصـبح  . طر واالفتراضاتفيما يخص األحداث المستقبلية وهي عرضة للمخا

نباطها مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجها أو اسـت جي بي أوتو الفعلية الخاصة بشركة والنتائج والقرارات 

  .من هذه البيانات التطلعية

 


