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GB Auto Inks Egypt Distribution and CKD Assembly Agreement
with Geely Marking First Step in their Regional Cooperation
GB Auto adds a proven brand to its passenger car portfolio and targets 2Q2012 launch, to be
followed in 3Q12 by the start of CKD assembly of Geely products in Egypt

21 February 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 today that it has concluded a
cooperation agreement with Geely Automobile Holding Ltd., a leading Chinese automotive
manufacturer.
GB Auto will distribute Geely passenger cars in select high-growth markets across North Africa,
starting with the launch of two models in Egypt in the second quarter of this year. The two parties are
presently prioritizing expansion markets beyond Egypt.
As part of the agreement, GB Auto will assemble Geely passenger cars in Egypt on a CKD
(completely knocked down) basis using imported kits supplied by Geely and a considerable level of
local content, allowing GB Auto to make better use of its assembly capacity.
“This new relationship with Geely is one of several partnerships we will announce this year that will
see GB Auto introduce new brands and new products to both existing and expansion markets,” said
GB Auto Chairman and Chief Executive Officer Dr. Raouf Ghabbour. “Going forward, our emphasis
will be on both making the best possible use of our recently expanded passenger car assembly
capacity in Egypt and on completing our product lineup in our home market as well as in our target
expansion markets.”
“We selected Geely after an exhaustive global search and are absolutely convinced that Geely’s
offering will do what we demand of all of our brands: Offer the best value for money in a critical
segment that meets our consumers’ need and expectations,” he continued.
The company will target the Egyptian launch of two Geely vehicles this year, including a small entrylevel model and a mid-sized sedan.
GB Auto will begin CKD assembly of Geely models in 3Q12 and will ultimately produce both four-door
and five-door models. Meanwhile, the company continues to assemble Hyundai Verna models on a
CKD basis.
GB Auto will support the Geely franchise with a new dealer network and will start offering after-sales
services for the existing Geely owners in Egypt.
GB Auto is the leading automotive assembler and distributor in Egypt, with a circa 32% share of the
passenger car market in 2011.
—ENDS—
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Geely Holding Group is the parent company of a diversified manufacturing and distribution group
controlling brand names including the Gleagle (entry-to-mid-range), Englon (classic mid-range) and
Emgrand (mid-range-to-luxury) marques under Geely Automotive Holdings Ltd. Geely Holding Group
acquired the high-end luxury brand Volvo from Ford Motor Company in 2010, a year after purchasing
Drivetrain Systems International Pty Ltd, a leading Australia-based global supplier of automotive
transmissions whose clients include Ford Motor Company. Drivetrain Systems International (DSI) is
the world’s second-largest producer of automatic transmissions. Geely Automotive Holding brands
sold a combined 432,000 units in 2011, primarily in China but with exports to 50 countries worldwide.
The company has six new models slated for launch in 2012. Geely Automotive Holding is traded on
the Hong Kong Stock Exchange (Ticker: 0175).
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:
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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 تبدأ التعاون مع "جيلي" وتوقع اتفاقية توزيع وتجميع
جديدة في السوق المصري
جي بي أوتو تعزز قطاع السيارات المالكي بماركة جديدة خالل الربع الثاني من عام  ،2102ويعقب ذلك طرح
سيارات "جيلي" المجمعة محلي ًا  CKDفي مصر

 20فبراير 2102
(القاهرة) – أعلنت ا ليوم شركة جي بي أوتو (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  ،)AUTO.CAالشركة
الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،عن توقيع اتفاقية تعاون مع
شركة جيلي وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات.
وتخطط جي بي أوتو لطرح السيارات المالكي ماركة "جيلي" في عدد من األسواق األكثر نمواً بمنطقة شمال
أفريقيا ،ويبدأ ذلك بطرح موديلين جديدين في مصر خالل الربع الثاني من العام الجاري ،بينما يسعي الطرفان
للتوسع واختراق المزيد من األسواق اإلقليمية.
وستقوم حي بي أوتو بتجميع سيارات جيلي محلياً وذلك باستخدام المكونات الموردة من الشركة الصينية
باإلضافة إلي نسبة كبيرة من القطع والمكونات محلية الصنع ،حيث تعمل االتفاقية الجديدة على تعزيز االستفادة
من الطاقة اإلنتاجية بشركة جي بي أوتو.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور رؤوف غبور ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو ،أن
االتفاقية الجديدة مع جيلي تعد األولى من بين سلسلة شراكات جديدة سيتم اإلعالن عنها خالل العام الحالي
وتهدف إلى طرح الماركات والمنتجات الجديدة في األسواق الحالية واألسواق الجديدة بالمنطقة .وأكد غبور أن
الشركة ستركز خالل المرحلة القادمة على تعزيز االستفادة من الطاقة اإلنتاجية مع مواصلة العمل على تعزيز
المنتجات المعروضة في السوق المحلي واألسواق الجديدة.
وتابع غبور أن االختيار وقع على جيلي بعد دراسة مكثفة ويأتي عن اقتناع كامل بأن منتجات جيلي تتالئم مع
متطلبات جي بي أوتو حيث تحقق المعادلة بين السعر والجودة وتلبي واحتياجات وتوقعات شريحة واسعة من
العمالء.
هذا وتخطط الشركة لطرح سيارتين من ماركة جيلي في السوق المصري خالل العام الجاري على أن تكون
إحداهما صغيرة الحجم ) (entry levelواألخرى سيدان متوسطة الحجم.
ومن المخطط أن تبدأ جي بي أوتو طرح سيارات جيلي المجمعة محلياً  CKDابتدا ًء من الربع الثالث من عام 2102
مع العمل على إنتاج موديالت جديدة أربعة باب وخمسة باب ،مع مواصلة إنتاج سيارات هيونداي فيرنا المجمعة
محلياً .CKD
وستدعم جي بي أوتو ماركة جيلي في السوق المصري من خالل شبكة توزيع جديدة فضال ً عن تقديم خدمات ما
بعد البيع إلى مالك سيارات جيلي الحاليين في مصر.
جي بي أوتو هي الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات في مصر وتبلغ حصتها السوقية حوالي %22
من سوق السيارات المالكي خالل عام .2100
—نهاية البيان—
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عن مجموعة جيلي القابضة
مجموعة جيلي القابضة هي الشركة األم لمجموعة من العالمات التجارية المختلفة منها ماركة ( Gleagleفئة entry-to-
 )mid-rangeو( Englonفئة  )classic mid-rangeو( Emgrandفئة  .)mid-range-to-luxuryفي عام  2101قامت مجموعة
جيلي القابضة باالستحواذ على ماركة فولفو المتميزة من شركة فورد للسيارات وذلك بعد عام واحد من شراء شركة
 Drivetrain Systems International Pty Ltdوهي كبرى الشركات العالمية المختصة في توريد ناقالت السيارات ومقرها
استراليا وتضم قاعدة عمالئها شركة فورد للسيارات .وتعتبر شركة  Drivetrainثاني أكبر شركة عالمية مختصة في إنتاج
ناقالت السيارات األوتوماتيكية .وقامت مجموعة جيلي القابضة للسيارات ببيع  222ألف سيارة من ماركات مختلفة خالل عام
 ،2100معظمها في السوق الصيني كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى  01دولة حول العالم .وتخطط الشركة لطرح ستة موديالت
جديدة في عام  .2102ويتم التداول على أسهم شركة جيلي أوتوموتيف القابضة في بورصة هونج كونج (كود .)1010
عن شركة جي بي أوتو (ش.م.م).
شركة جي بي أوتو (كود البورصة المصرية  )AUTO.CAهي الشركة الرائدة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتقوم الشركة باستيراد وتجميع وتوزيع السيارات المالكي في مصر ماركة هيونداي وكذلك المركبات
التجارية( األتوبيسات – الشاحنات – المقطورات )ماركات فولفو ،ميتسوبيشي .وتقوم شركة جي بي أوتو بإدارة مشروع جي
بي بولو – وهو مشروع مشترك مع شركة  Marcopoloالعالمية – والذي يقوم بتصنيع وتجميع هياكل األوتوبيسات للسوق
المحلي وأسواق التصدير .كما تعد الشركة موزعاً حصرياً لسيارات مازدا في مصر ،وهي المستورد الوحيد لسيارات هيونداي
في العراق عبر شركة جي كي أوتو  .وتقوم الشركة أيضاً بتوزيع الدراجات البخارية وعربات التوكتوك ماركة باجاج واإلطارات
ماركة السا ويوكوهاما ومعدات اإلنشاء ماركة فولفو  .وتقوم شركة جي بي أوتو بتوفير حلول التمويلي التأجيري والتمويل
متناهي الصغر والتمويل االستهالكي عبر شركات ( GB Leaseذراع التمويل التأجيري التابع للشركة) ومبادرة مشروعي
(التمويل متناهي الصغر) وشركة درايف (التمويل االستهالكي – 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 القاهرة الكبرى – الجيزة – مصر(www.ghabbourauto.com) .
أرقام عالقات المستثمرين:
األستاذة  /هدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين
بريد إلكترونيir@ghabbour.com :
هاتف+20 (0) 2 3910 0485 :
فاكس+20 (0) 2 3539 0139 :
العنوان :طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي – ك  – 22المنطقة الصناعية – أبو رواش
ص.ب – 021 :الجيزة – مصر

بيانات تطلعية
هذا 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 المشابهة
ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا .وقد تحتوي هذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو
الجاري تنفيذها أو تطويرها من قبل شركة جي بي أوتو والتأثير المتوقع لتلك االستثمارات .وتعكس هذه البيانات الرؤى الحالية
لشركة جي بي أوتو فيما يخص األحداث المستقبلية وهي 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 استنتاجها أو استنباطها من هذه البيانات التطلعية.
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