
2019سمبر دي 21إعالن الى الدائنين/   

Announcement to Creditors/ 21 December 2019 

 

 
: تعلن شركة المستثمر الوطني ش م خ (الشركة) بأن مجلس إدارتها يعتزم دعوة مساهمي 2019ديسمبر  21في 

مقترح تخفيض رأس مال الشركة وعلى تخويل والموافقة على  الشركة لعقد اجتماع جمعية عمومية لمناقشة
(مائتي مليون)  200,000,000 مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص مخول بذلك من قبل مجلس اإلدارة بإلغاء

ألن رأس  ،درهم لكل سهم في رأس مال الشركة وارجاع قيمتها على أساس تناسبي الى المساهمين 1سهم بقيمة 
الشروع  2019ديسمبر  11مال الشركة يتجاوز حاجتها. وقد قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 

درهم (خمسمائة و سبعة  577,500,000خفيض رأس مال الشركة من في اتخاذ االجراءات القانونية لعملية ت
درهم (ثالثمائة وسبعة وسبعون مليون  377,500,000 الىوسبعون مليون وخمسمائة ألف درهم إماراتي)، 

فبراير  4درهم للسهم بتاريخ  1سهم بقيمة اسمية  377,500,000وخمسمائة ألف درهم إماراتي) موزعة على 
ل على موافقة السلطات المختصة وبعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين والحصول على موافقة بشرط الحصو 2020

. لذلك، تدعو الشركة جميع دائنيها إلى تقديم، جميع أو/ 2020يناير  21المساهمين خالل الجمعية العمومية في 
 الوطني (إدارة عالقاتأي مستندات داعمة لديونها عند الشركة كتابيًا، وتسليمها مباشرة إلى المستثمر 

) 30، خالل ثالثين (، اإلمارات العربية المتحدةبوظبيأ، سكاي تاور، جزيرة الريم، 24، الطابق المستثمرين)

 ) في ظرف مقفل لعناية (مدير عالقات المستثمرين2020يناير  20يوًما من تاريخ هذا اإلعالن (في موعد أقصاه 

 .شركة المستثمر الوطني (ش.م.خ)

 

 

 
21 December, 2019 : The National Investor PrJSC (the Company) hereby declares that its Board of 

Directors intends to call the Company’s shareholders for a General Assembly to discuss and approve 

the reduction of the Company’s share capital and to authorize the Board of Directors of the Company 

(and/or any person so authorized by the Board) to effectuate a cancellation of 200,000,000 shares of 

AED 1 each in the Company and to return its value to the shareholders on a pro-rata basis, as the 

capital exceeds the need of the Company. the Board of Directors of the Company resolved in its 

meeting held on 11 December 2019, to commence the legal process to reduce the share capital of 

the Company from AED 577,500,000 to AED 377,500,000 distributed amongst 377,500,000 shares of 

nominal value of AED 1 each, effective 4th February, 2020; This is subject to the approval of the 

concerned authorities, the expiry of the creditors legal opposition period, and the approval of the 

shareholders on the 21st January 2020. Therefore, the Company invites all its creditors to submit, in 

writing, any and all supporting documents of their debts, to be delivered directly to The National 

Investor (Investors Relation Department), 24th Floor, Sky Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, the United 

Arab Emirates, within thirty (30) days from the date hereof (no later than 20th  January 2020) in a 

sealed envelope marked “The National Investor PrJSC – to the attention of the Investor Relations 

Manager”.  

 


