
   
 

    
  خبر صحفي

 
ثاني اكبر كيان عقاري مدرج في ابوظبي إلنشاءيتحدان  "ريم لالستثمار"و  "شراق العقاريةا"  

  

 العقارية "اشراق اليوم، كل من شركة كشفت: 2017 أغسطس 30أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

تفاق حول االإلى مراحل متقدمة  المباحثات بينهما لالستثمار"، عن وصول  ريم" وشركة) اشراق( ع.".م.ش

باالكتتاب في أسهم جديدة  "ريم لالستثمار" ا، تقوم بموجبهعلى صفقة استثمارية ذات طابع استراتيجي

موضوع  الصفقة" (لالستثمار تصدرها "اشراق"، مقابل استحواذ "اشراق" على كامل نشاط "ريم

ة عقارية شرك كبرثاني أيان عقاري جديد يمثل ، إلى انشاء كوتهدف تلك الصفقة االستثماريةالمباحثات). 

 .من حيث إجمالي الموجودات مدرجة في ابوظبي

ويتوفر لدى مجلسي اإلدارة في كل من "اشراق" و"ريم لالستثمار"، قناعة تامة بالنتائج المرتقبة لتلك 

لناحية مستوى الصفقة، لناحية ما سيتأتى عنها من منفعة مشتركة للمساهمين في كلتا الشركتين، سواء 

التفاعل والتعاون الناتجين عن توحيد قدراتهم التشغيلية والمالية، أم من حيث جمع التجارب والخبرات 

  االدارية المتراكمة لدى الشركتين.

ويتوقف انجاز تلك الصفقة ودخولها حيز التنفيذ على مجموعة من الشروط، من بينها االتفاق على كافة 

الجزء الخاص بقيمة االستثمار، إضافة الى الحصول على الموافقات القانونية  البنود الضرورية بما فيها

  والتنظيمية الالزمة.  

م.ع" توفير خدمات المشورة المالية لصالح شركة "اشراق العقارية"، فيما .وتتولى شركة "شعاع كابيتال ش

ركة "ريم لالستثمار" يتولى بنك " خدمات المشورة القانونية، أما لناحية شالمحدودة لينكليترز" شركةتقدم 

  ." مهام المستشار القانونيالمحدودة كيس أند وايتأبوظبي األول مهام المستشار المالي وشركة "

  
  

  -انتهى -

  



   
 

  

  

  للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

  جون فيشر/ طارق زهنان

  44507600 971+هاتف: 

  tarek.zahnan@bm.com  / Jhon.fisher@bm.comبريد إلكتروني: 

  
  

   "شراق العقارية"انبذة عن شركة 
  

شركة إمارتيه مساهمة و رائدة في مجال التطوير العقاري برأسمال مليارين و ثالثمائة و خمسة و هي 

السكنية والتجارية على مجموعة فريدة من المشاريع  "اشراق" عشرون مليون درهم إماراتي . تستحوذ

 "اشراق العقارية". للمزيد من المعلومات عن شركة العقارية المميزةوالسياحية، وغيرها من المشاريع 

   www.eshraquae.com يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

  نبذة عن شركة "ريم لالستثمار"

، ، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرها أبوظبي2005 في عاملالستثمار تأسست ريم 

، مجموعة من المشاريع العقارية الستراتيجية القائمة على مواقع مميزة في إمارة أبوظبي تستحوذ على

شركة  لللمزيد من المعلومات حو .المطار طريق علىالواقع  و"روضة" الريم جزيرةة أبوظبي في نجمك

  www.reeminvestments.com"ريم لالستثمار" يرجى زيارة الموقع االلكتروني: 

 


