2020/08/18 :التاريخ

Date: 18/08/2020

ANNOUNCEMENT

إعـــــــــالن

Clarification on Investments Strategy
Discussed during the meeting of the
Board of Directors

توضيح حول استراتيجية االستثمارات التي
تم مناقشتها خالل اجتماع
مجلس اإلدارة

Dated 13/08/2020 (No. (7) of year 2020)

)2020 ) لسنة7(  (رقم2020/08/13 تاريخ

.ع.م.شركة إشراق لالستثمار ش

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC
Further to the Company’s announcement on
13/08/2020 regarding the outcome of the board
meeting, Eshraq Investments PJSC wishes to
announce the following:
The Board of Directors agreed on exploring investment
of up to AED 500 Million in the technology sector over
the next three to five years. Furthermore, the Board
requested from the Investments and Projects
Committee to seek opportunities in the technology
sector and submit a report to the Board for further
discussion. The Board also discussed the relevant
strategy to reduce the Company’s exposure to the real
estate sector, such that over the next three to five years
the Company’s portfolio of assets is balanced between
real estate, technology, and other financial
investments.

 بشأن نتائج2020/08/13 إلحاقاً بإعالن الشركة بتاريخ
.ع.م. تود شركة إشراق لالستثمار ش،اجتماع مجلس اإلدارة
:إعالن ما يلي
أقر مجلس اإلدارة السعي للبحث على استثمار مبلغ حوالي
 مليون درهم إماراتي في قطاع التكنولوجيا وذلك خالل500
َّ
ف
َ  َكل، عالوة على ذلك.السنوات الثالث إلى الخمس القادمة
المجلس لجنة االستثمارات والمشاريع البحث عن فرص
استثمارية في قطاع التكنولوجيا ورفع تقرير إلى المجلس
 كما وناقش المجلس االستراتيجية المالئمة للحد.لمناقشتها
 بحيث تتم توزيع محفظة،من تعرض الشركة لقطاع العقارات
اصول الشركة على مدى السنوات الثالث إلى الخمس
القادمة فيما بين العقارات والتكنولوجيا واالستثمارات المالية
.االخرى

It is important to note that as it stands today, no
specific investment in the technology sector was
submitted to or approved by the Board of Directors.

 لم،من المهم التوضيح والتنويه أنه كما هو الحال اليوم
يتم عرض على مجلس اإلدارة أو الموافقة على اي
.استثمار محدد في قطاع التكنولوجيا

Best regards,

،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سر مجلس االدارة
مستشار عام وضابط االمتثال
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