
 

Date: 21/12/2022 

 

Ref: L/C/1/211222 

 

 

To: The Disclosures & Compliance Section  

Market Operations Surveillance Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

P.O Box 54500 - Abu Dhabi - UAE 

 

 

 21/12/2022التاريخ:  

 

 1/211222االشارة: م و/د ق/

 

 قسم اإلفصاح و اإلمتثال ادة/ الس

 إدارة العمليات والرقابة 

      لألوراق المالية أبوظبي سوق 

اإلمارات العربية   –أبوظبي  54500ص.ب 

 المتحدة 

 

The Securities and Commodities Authority/ 

Disclosure Department 

  

قسم   –ع لالسادة/ هيئة األوراق المالية و الس

 األفاضل  االفصاح

Greetings, 

 

Sub: The relocation of The National Investor 

PrJSC (“the Company”) head office, and 

change of its registered address 

 تحية طيبة وبعــد،  

 

لشركالموضوع:   المقرالرئيسي  المستثمر  نقل  ة 

 وتغيير عنوانها )"الشركة"( الوطني ش م خ 

With reference to the above-mentioned subject, 

please be informed that the Company's Board of 

Directors has taken a decision to relocate the 

Company's head office inside the Emirate of Abu 

Dhabi, and to change its registered address 

effective 1st February 2023, from: 

(Office No. 2406, 24th Floor, Sky Tower, Abu 

Dhabi - United Arab Emirates), to: 

(Office No. 1, Mezzanine Floor, Block B, 

Corniche Tower, Khalidiya Street, Abu Dhabi - 

United Arab Emirates); 

All other communication details with the 

Company will remain as they are (telephone, e-

mail and mailbox). The management of the 

Company has obtained the approval of the 

Ministry of Economy, will do the needful to 

ensure the execution of the relocation decision,  

and will duly announce to ensure a smooth 

transition without affecting the Company's 

business. 

أعاله، يرجى التكرم    الموضوع المذكورباإلشارة الى   

بن  قرارا  اتخذ  قد  الشركة  إدارة  مجلس  أن  قل بالعلم 

   داخل، وتغيير عنوانها المسجل  شركةلالمقرالرئيسي ل

 من: ، 2023فبراير  1بتاريخ   أبوظبي إمارة 

رقم  ) الطابق  2406المكتب  تاور،  24،  سكاي   ،

  :إلى (، مارات العربية المتحدةإل ا -أبوظبي 

الميزانين،  1رقم    المكتب) برج    ،طابق  ب،  بلوك 

شارع  أبوظبي    الكورنيش،  مارات  اإإل   - الخالدية، 

 ؛ (المتحدة  العربية

مع بقاء كافة بيانات التواصل األخرى مع الشركة على 

وصندوق   االلكتروني  البريد  )الهاتف،  عليه  هي  ما 

على والبريد(.   بالحصول  الشركة  إدارة  قامت  قد 

ستقوم بعمل الالزم  زارة االقتصاد، وموافقة السادة و

حسب   عنه  واإلعالن  القرار،  هذا  إنفاذ  لغرض 

أعمال   التأثير على  دون  نقل سلس  لضمان  األصول 

 الشركة. 

Sincerely;  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،، 

 ____________________________ 

 المدير اإلداري  /رامي حوريه
Rami Hurieh/ Managing Director 

  


