
 

Date: 28/12/2022 

 

Ref: L/C/1/281222 

 

 

To: The Disclosures & Compliance Section  

Market Operations Surveillance Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

P.O Box 54500 - Abu Dhabi - UAE 

 28/12/2022التاريخ:  

 

 1/281222االشارة: 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 لاألوراق المالية و الس السادة/ هيئة 

 األفاضل 

 
Greetings, 

 

Sub: the results of the Board Meeting of The 

National Investor PrJSC (“the Company”) held 

on 28/12/2022 

 تحية طيبة وبعــد،  

المستثمر   اجتماع مجلس إدارة شركة  نتائجالموضوع:  

 28/12/2220المنعقد في  الوطني ش م خ )"الشركة"(  

With reference to the above-mentioned subject, 

please be informed that the Board of Directors of 

the Company met today, Wednesday 28/12/2022 

at 1:30 PM. The Board Members have discussed 

the business agenda of the meeting and approved 

as appropriate. 

Including the ratification of the decision related to 

moving the offices inside Abu Dhabi and leasing 

out the current office space at Sky Tower, after 

receiving the approval of the Ministry of 

Economy. The Board Members have also viewed  

2023 budget, and a formal budget meeting will be 

held in early Q1 2023 to discuss and approve. 

The Board has further discussed other 

developments that are in the normal course of 

business activities which do not have an impact 

on the share price. 

باإلشارة الى الموضوع المذكور أعاله، يرجى العلم بأن   

اليوم   هذا  في  اجتمع  قد  الشركة  إدارة   ربعاءاالمجلس 

  ، ظهرا  1:30في تمام الساعة    28/12/2022الموافق  

وقد تم مناقشة بنود جدول األعمال وتم اتخاذ القرارات  

 .الالزمة بشأنها

ال القرار  على  المصادقة  ذلك  في  مقر    بنقل  متعلقبما 

وتأجير المكاتب الحالية في سكاي   داخل أبوظبيالشركة  

 .دوافقة وزارة االقتصا ان حصلت على متاور بعد 

االدارة  قام  ا  كم مجلس    نظر ال وجهات  بتبادل  أعضاء 

وسي2023ميزانية  بخصوص   رسمي ،  اجتماع  عقد 

األمنفصل   الربع  أوائل  من  في  د  لمزي   2023  سنةول 

 .عليها والموافقة النقاش

  تطورات األخرى المجلس بعض ال ناقش  إضافة الى ذلك  

ليس عمال الشركة وألالسياق الطبيعي  التي تدخل ضمن  

 لها تأثير على سعر السهم. 

Sincerely;     والتقديروتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، 

 ____________________________ 
 رامي حوريه/ المدير االداري 

Rami Hurieh/ Managing Director  

 


