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 حمد العلي المحترم/السيد
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي لألوراق المالية

Mr. Hamad Al-Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

،،،،، تحية طيبة وبعد

Greetings
Subject: News on Mubasher website
In reference to your email dated April 7, 2020
citing an article published on the Mubasher
website and requesting the Company to provide a
clarification, please be informed that the
Company’s strategic review of its assets in Egypt,
including the potential sale of those assets, is still
ongoing. This process has been impacted by the
current COVID 19 pandemic and will not be
completed by the end of March 2020 as originally
hoped. Given the rapidly changing circumstances
arising from the global reaction to the COVID 19
pandemic, the Company is not able to predict
when this process may complete.
The Company will update the market in relation
to further developments as and when they arise.

Kind regards

 الخير المنشور على موقع مباشر: الموضوع
،2020  إبريل7 باإلشارة إلى بريدكم اإللكتروني بتاريخ
وطلبكم من الشركة تقديم توضيح بخصوص الخبر
المنشور عبر موقع مباشر اإللكتروني يرجى التكرم بالعلم
بأن المراجعة االستراتيجية التي تجريها الشركة والتي قد
 إال أن.تتضمن بيع أصول الشركة قي مصر ال تزال قائمة
هذه المراجعة قد تأثرت نتيجة للظروف العالمية المتعلقة
بتفشي وباء كورونا ولم يتم االنتهاء منها في شهر مارس
. كما تم اإلعالن مسبقًا2020
وعند األخذ في عين اإلعتبار التغير المستمر في األوضاع
،والناتج عن ردود الفعل العالمية على تفشي وباء كورونا
فإنه اليمكن للشركة تقدير موعد التمام المراجعة
.االستراتيجية
وستقوم الشركة بإطالع األسواق على أي مستجدات في هذا
.الصدد حال حدوثها
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

وارد-باتريك ألمان
الرئيس التنفيذى
Patrick Allman-Ward
Chief Executive Officer
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