
 

Date: 23/01/2023 

 

Ref: L/C/1/23123 

 
 

To: The Disclosures & Compliance Section  

Market Operations Surveillance Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

P.O Box 54500 - Abu Dhabi - UAE 

 23/01/2023التاريخ:  

 

 1/23123االشارة: م و/د ق/

 

  ادة/ قسم اإلفصاح و اإلمتثال الس

 إدارة العمليات والرقابة 

      لألوراق المالية أبوظبي سوق 

 اإلمارات العربية المتحدة ، أبوظبي  54500ص.ب 

The Securities and Commodities Authority/ 

Disclosure Department 
 قسم االفصاح –ع لالسادة/ هيئة األوراق المالية و الس 

 األفاضل

Greetings, 

 

Sub: the results of the Board Meeting of The 

National Investor PrJSC (“the Company”) held on 

23/01/2023 

 تحية طيبة وبعــد،  

المستثمر   اجتماع مجلس إدارة شركة  نتائجالموضوع:  

 23/01/3220المنعقد في  الوطني ش م خ )"الشركة"(  

With reference to the above-mentioned subject, 

please be informed that the Company’s Board of 

Directors met today, Monday 23/01/2023 at 1:30 

PM. The Board Members have discussed the 

business agenda of the meeting and approved as 

appropriate. 

Further, the Board members have discussed a non-

binding offer that was recently communicated from 

a UAE based Real Estate Developer to acquire 

selective tangible and intangible assets from the 

Company. The Board approved in principle to the 

proposed non-binding offer, but subject to obtaining 

additional information and satisfactory clearance of 

certain due diligence and legal formalities that the 

management team needs to complete prior to any 

further decision making or announcement. 

The Board has also informed the executive 

management to negotiate additional financial 

guarantees to support the overall structure of this 

proposal and an irrevocable and binding offer 

should also be communicated to the Company. 

The Board decided to hold a subsequent meeting in 

the next few weeks to further deliberate and discuss 

the proper regulatory mechanism for implementing 

such potential transaction. 

باإلشارة الى الموضوع المذكور أعاله، يرجى العلم بأن   

اليوم   هذا  في  اجتمع  قد  الشركة  إدارة  ثنين  اإل مجلس 

 ،ظهرا  1:30في تمام الساعة    23/01/2023الموافق  

اتخاذ القرارات  وقد تم مناقشة بنود جدول األعمال وتم  

 .الالزمة بشأنها

اإلدارة عرًضا  عالوة على ذلك مجلس  ناقش أعضاء   ،

ملزم   قبلغير  في   من  عقاري  للحصول  دولة  ال  مطور 

األصولعلى   من    لموسةمالر  ـوغيلموسة  مال  بعض 

المبدأ على قد و. والشركة افق مجلس اإلدارة من حيث 

الملزم  المقترحالعرض   الحصول  غير  بشرط  ولكن   ،

الواجبة  مام  ات وعلى معلومات إضافية   العناية  إجراءات 

واإلجراءات القانونية التي يحتاج فريق اإلدارة إلكمالها  

 .النبأي إعالقيام قبل اتخاذ أي قرار أو

الكما   اإلدارة  ـمجفوض  بشـللتف  ةـالتنفيذيلس  أن  ـاوض 

 ام لهذا ـل العـدعم الهيكبغرض  افية  ـة إضـضمانات مالي

 .نهائي عرض ملزم وومد الشركة ب  ،العرض المقترح

قرر المجلس عقد اجتماع الحق في األسابيع القليلة  قد  و

و المداوالت  من  لمزيد  التنظيم لالمقبلة  اآللية  ية مناقشة 

 . المحتملة  المناسبة لتنفيذ مثل هذه الصفقة

Sincerely;    والتقديروتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، 

 ___________ _________________ 

تنفيذي رامي حوريه/ المدير ال  
Rami Hurieh/ Managing Director  

 


