بيان صحفي

بالم هيلز للتعمير تعلن عن إستقالة المهندس شهاب مظهر
القاهرة  /لندن 26 ،فبراير  :2018تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة") ،الشركة الرائدة في مجال
التطوير العقاري في مصر ،عن إستقالة المهندس شهاب مظهر من منصبه كعضو مجلس إدارة ورئيس القطاع الهندسي.
عقب المهندس شهاب مظهر قائال" :إنني أعلن عن إستقالتي من منصبي بمجلس اإلدارة والفريق التنفيذي .لقد أمضيت
 20عاما مع الشركة وأشعر بالفخر واإلمتنان لهذا الكيان الذي ساهمت في تعظيمه ليصبح شركة رائدة في مجال التطوير
العقاري .ومن خالل بالم هيلز قمت بتطوير أبدع أعمالي المعمارية بالتعاون مع فريق عمل متميز .وبالرغم من استقالتي
من منصبي بالشركة ،فسوف يستمر التعاون مع بالم هيلز من خالل شهاب مظهر للمهندسين المعماريين .وأخيرا ،أتمنى
للشركة كل التوفيق وأتطلع إلى مواصلة العمل معا".
وتعليقا على ذلك ،قال يس منصور ،رئيس مجلس إدارة الشركة" :تعرب إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عن شكرها
وتقديرها للمهندس شهاب مظهر كشريك مؤسس للشركة و  20عاما من خدمته .إن إسهامه الناجح والمتميز بالشركة لم
ينتج فقط إلى أن يكون لدي الشركة المشاريع األكثر نجاحا في مصر ،بل وأصبحت بالم هيلز االسم الرائد واألكثر تميزا
بقطاع العقارات ،باالضافه لتغيير الفكر المعماري في قطاع العقارات المصري ككل .وسوف يستمر التعاون مع المهندس
شهاب مظهر بمجال التصميم المعماري والتخطيط من خالل مكتبه الخاص .ونتمنى له كل النجاح واإلزدهار في مشاريعه
المستقبلية ،ونتطلع إلى هذا التعاون في المستقبل".
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نبذة عن بالم هيلز:
بالم هيلز للتعمير ،الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربية ،هي شركه مساهمه مصريه
تأسست في عام  .1997تقوم الشركة بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانية الجديدة ،وتمتلك محفظة من أكثر
محافظ األراضي تنوعا ً في جمهوريه مصر العربية ،على مساحه تبلغ  40.6مليون متر مربع ،وتتضمن قطعه ارض
بمساحه  5مليون متر مربع بالمملكة العربية السعودية .وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب
القاهرة ،باإلضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر األبيض المتوسط بالساحل الشمالي.
وبنهاية عام  ،2017قامت الشركة بتسليم ما يزيد عن  8,132وحده سكنيه داخل مشاريعها ،متضمنا ً  3,480وحده في
اثني عشر مشروعا ً تم إنجازهم بنجاح .حاليا ،تقوم بالم هيلز بتطوير احدي عشر مشروعاً ،خمس مشاريع بغرب القاهرة،
رابع مشاريع بشرق القاهرة ،ومشروعين بالساحل الشمالي ،بإجمالى مبيعات متراكمه تتجاوز  11.8مليار جنيه.
باإلضافة إلى ذلك ،لدى الشركة  5مشروعات جديدة ،من بينهم أربعة مشاريع بنظام مشاركة اإليرادات .يعتبر سهم
شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر األسهم المقيدة تداوالً وسيوله بالبورصة المصرية ،ومقيد بالبورصة المصرية تحت
الرمز) ،(PHDC.CAوكذلك ببورصه لندن ،حيث يتم تداول شهادات اإليداع الدولية الخاصة بالشركة تحت رمز
) (PHDC.LIللمزيد من المعلومات برجاء زياره موقع الشركةwww.palmhillsdevelopments.com :
لإلتصال بعالقات المستثمرين:
ممدوح عبد الوهاب
رضوي أبو النجا
ت( 0235351200 /داخلي)1504 :
Investor.relations@phdint.com

تطبيق عالقات المستثمرين
لتحميل التطبيق على الهاتف الذكى
والجوال:
IOS:
https://itunes.apple.com/app/id107
57088300
Android:
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.euroland.mobiletools
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