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GB Auto Preparing to Issue LE 1 Billion Bond
Market leader GB Auto earns a BBB+ Long-Term Debt Rating from MERIS as it prepares for its firstever bond issue
1 February 2010

(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), the leading automotive assembler
and distributor in the Middle East and North Africa, confirms that it has received a BBB+ grade and a
“stable outlook” national scale rating from the Middle East Rating and Investors Service (MERIS),
based on June 2009 audited consolidated financial statements.
The rating comes as GB Auto is in discussions with leading Egyptian financial institutions for its firstever unsecured bond issue. The LE 1 billion bond would bear a fixed coupon rate of 12.0%, to be
paid quarterly. The five-year issue will carry a two-year grace period and would be nonconvertible and callable starting January 1st, 2012.

“GB Auto is studying a bond issue as management explores the mix of longer-term funding that
would best suit the tenor of our planned capital expenditure and expansion programs and their
associated debt profiles,” said GB Auto Chief Executive Officer Dr. Raouf Ghabbour.
GB Auto is presently pursuing new representations and acquisitions that would allow it to capitalize on
its recent investments in expanded passenger car, bus and trailer assembly capacities. The company
has also made the expansion of its market-leading aftersales service network a significant priority and
notes that work continues on its largest-ever aftersales center on the Cairo-Ismaliyya Highway.
In January 2010, GB Auto announced that it had renewed its right to distribute Mazda passenger cars
in Egypt after some years of absence from the market. Other potentially significant opportunities GB
Auto is now studying include some beyond the borders of its home market.
“GB Auto has long-term borrowing capacity, having settled term debt with financial institutions and
released all mortgages on the company’s assets at the end of 2008,” noted Chief Financial Officer
Colin Sykes.
“Falling inventory levels in 2009 and better supplier credits have resulted in improved liquidity,” Sykes
added. “GB Auto was very cash generative in the second half of 2009, and we see a continuation of
that — coupled with the ability of the company’s strong balance sheet to support additional debt — as
more than sufficient to cope with the working capital and investment demand arising from our future
growth plans.”
—ENDS—

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. 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)
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For more information about GB Auto, please contact:
Mr. Bassem El-Shawy, Vice President for Investor Relations and Corporate Secretary
Email:
ir@ghabbour.com
Ms. Hoda Yehia, Investor Relations Assistant
Email:
ir@ghabbour.com
Tel:
Fax:
Address:

+2 (0) 2 3910 0485
+2 (0) 2 3539 0139
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 GB Auto’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
GB Auto and the anticipated impact of these investments. Any such statements reflect the current views of GB
Auto 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 GB Auto 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 تستعد إلصدار سندات بقيمة  1مليار جنيه

شركة جي بي أوتو الرائدة في السوق المصري تحصل على تصنيف  BBB+طويل األجل من وكالة  MERISمع استعدادھا
ألول عملية إصدار سندات

 1فبراير 2010
القاھرة – أكدت شركة جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  (AUTO.CAالشركة الرائدة في تجميع وتوزيع
السيارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أنھا حصلت على تصنيف  BBB+طويل األجل الذي تتميز نظرته المستقبلية
باالستقرار من وكالة الشرق األوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين  MERISبناء على النتائج المالية المجمعة التي أعلنت
عنھا الشركة في يونيو .2009
ويأتي ھذا التصنيف في الوقت الذي تواصل فيه الشركة محادثاتھا مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة في مصر لتنفيذ أول
عملية إصدار سندات بدون ضمانات بقيمة  1مليار جنيه ،على أن تحمل ھذه السندات فائدة ثابتة  %12.0يتم دفعھا بصورة ربع
سنوية .وسوف يشمل اإلصدار الذي تبلغ مدته خمس سنوات على فترة سماح تنتھى فى  1بناير  2012وسوف تكون
السندات غير قابلة للتحويل ألسھم وقابلة لالستدعاء المعجل بداية من  1بناير .2012
ومن جانبه علق الدكتور رؤوف غبور عضو مجلس اإلدارة المنتدب بشركة جي بي أوتو وقال إن الشركة تقوم اآلن بدراسة
عملية إصدار السندات بينما تواصل اإلدارة استكشاف فرص التمويل طويل األجل الذي تحتاجه لتغطية نفقاتھا الرأسمالية
وتمويل مشروعاتھا التوسعية ما يرتبط بھا من مديونيات.
وتسعى شركة جي بي أوتو في الوقت الحالي للحصول على التوكيالت الجديدة وتنفيذ صفقات االستحواذ التي تخدم
استثماراتھا الجديدة في قطاع السيارات المالكي واألوتوبيسات وتجميع المقطورات .كما تواصل الشركة التزامھا بتقديم أفضل
شبكات خدمة ما بعد البيع في السوق وتؤكد استمرار العمل إلنشاء أضخم مراكزھا على طريق مصر االسماعيلية.
وقد قامت شركة جي بي أوتو في شھر يناير  2010باإلعالن عن تجديدھا لتوكيل توزيع السيارات المالكي ماركة مازدا في
مصر بعد سنوات من الغياب عن السوق ،وتواصل الشركة اآلن بحثھا عن فرص التوسع المتميزة خارج سوقھا المحلي في
مصر.
كما علق كولين سايكس رئيس القطاعات المالية بشركة جي بي أوتو وقال إن قدرة الشركة للحصول على القروض طويلة
األجل قد تحسنت بشكل ملحوظ على خلفية التسوية الكاملة للديون طويلة األجل مع المؤسسات المالية ورفع كافة الرھونات
عن أصول الشركة في نھاية عام .2008
واختتم سايكس حديثه موضحا أن الشركة تمكنت من إدرار سيولة عالية في النصف الثاني من عام  ،2009وھي تواصل
السعي لتحقيق أعلى معدالت السيولة النقدية لمواصلة دعم مركزھا المالي ولتوسيع مالئتھا االئتمانية وبالتالي قدرتھا علي
تمويل رأس المال العامل و االستثمارات المتوقعة التي ستنتج عن تنفيذ استراتيجية الشركة التوسعية في الفترة المقبلة.
وتستفيد جي بي أوتو من تحسن التسھيالت التي تقدمھا الشركات المصنعة لھا كواحدة من أكبر موزعيھم بالمنطقة،
باإلضافة إلى انخفاض مخزون الشركة في عام  2009وھو ما ساھم بشكل إيجابي في رفع مستويات السيولة بالشركة.
--انتھى البيان--

عن شركة جي بي أوتو )ش.م.م(
شركة جي بي أوتو )كود البورصة (AUTO.CA :ھي رائدة شركات إنتاج وتوزيع السـيارات فـي السـوق المصـري حيـث تقـوم الشـركة باسـتيراد
بتجميــع وتوزيــع الســيارات المالكــي ماركــة ھيونــداي وكــذلك المركبــات التجاريــة )األتوبيســات – الشــاحنات – المقطــورات( ماركــات فولفــو،
ميتسوبيشي ،ھيونداي وغبور .كما تقوم الشركة أيضاً بتوزيع الدرجات البخارية والدراجات الصغيرة ماركة باجاج واإلطـارات ماركـة السـا ومعـدات
اإلنشاء ماركات فولفو .وتقوم الشركة أيضاً بتشغيل أكبر شبكة في مصر لمراكز الخدمات ومنافذ بيع اكسيسوارات )كماليات( السيارات وخدمات
نقل الركاب والبضائع .ويقع المقر الرئيسي لشركة جي بي أوتو في منطقة القاھرة الكبرى – الجيزة – مصر(www.ghabbourauto.com) .
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للحصول على مزيد من المعلومات عن شركة جي بي أوتو ،الرجاء االتصال:
السيد /باسم الشاوي – رئيس قسم عالقات المستثمرين
اآلنسة  /ھدى يحيى – منسق عالقات المستثمرين
بريد اليكترونيir@ghabbour.com :
ھاتف+20 (0) 2 3910 0485 :
فاكس+20 (0) 2 3539 0139 :
العنوان :طريق القاھرة-اإلسكندرية الصحرواي – ك  – 28المنطقة الصناعية – أبو رواش
ص.ب – 120 :الجيزة – مصر

بيانات تطلعية
ھذا المستند قد يحتوي على "بيانات تطلعية" معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن يتم تحديـد تلـك البيانـات مـن خـالل
اســتخدام بعــض األلفــاظ التطلعيــة مثــل "ســوف"" ،مخطــط"" ،توقعــات"" ،تنبــؤ" باإلضــافة إلــى التوضــيحات المشــابھة ومــن خــالل مناقشــة
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 الفعليـة الخاصـة بشـركة جـي بـي أوتـو
مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجھا أو استنباطھا من ھذه البيانات التطلعية.
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