
 

 

** Not for distribution, directly or indirectly, 

in or into the United States or any other 

jurisdiction in which the distribution of this 

document or the information contained 

herein would be unlawful. ** 

** ال يجوز توزيع هذه الوثيقة او أي جزء منها 
مباشر او غير مباشر في الواليات المتحدة بشكل 

االمريكية او أي دولة أخرى يكون االعالن فيها غير 
  ** قانوني.

This announcement is not an offer of 

securities for sale in or into the United States. 

Neither this announcement not anything 

contained herein shall form the basis of, or 

be relied upon in connection with, any offer 

or commitment whatsoever. 

ال يعتبر هذا االعالن بمثابة عرض في الواليات 
المتحدة االمريكية وال يجوز اعتبار هذا االعالن او 

 جزء منه كأنه عرض او التزام.أي 

PRESS RELEASE ي ـــان صحفـــبي 

13 June 2019 13  2019يونيو 

Mamoura Diversified Global Holding 

PJSC and General Investments FZE sell 

463,263,000 shares in Emirates Integrated 

Telecommunications Company PJSC to 

Emirates Investment Authority 

شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ بيع 
سهم  463,263,000 لـ  وشركة جنرال انفستمنت 

في شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 إلى جهاز االمارات لالستثمار 

Mamoura Diversified Global Holding PJSC 

(previously known as Mubadala 

Development Company PJSC) 

("Mamoura") and General Investments FZE 

("General Investments" and together with 

Mamoura, the "Sellers") announce today that 

they have sold 463,263,000 existing ordinary 

shares (the "Shares") in Emirates Integrated 

Telecommunications Company PJSC ("du"), 

a company listed on the Dubai Financial 

Market (the "DFM") in the United Arab 

Emirates to Emirates Investment Authority 

("EIA"), in a sale by way of a special deal on 

the DFM (the "Transaction"). The Shares 

represented approximately 10.22% of du's 

issued share capital at the date of this 

announcement. 

قامت شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ 
ش.م.ع )المعروفة سابقًا بشركة مبادلة للتنمية 

)ويشار  وشركة جنرال انفستمنت م.م.ح (ش.م.ع
بيع في "( البائعينبــ " ينمجتمع اليهم

ت من االسهم في شركة االمارا 463,263,000
( وهي شركة دولالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )

شركة مدرجة في سوق دبي المالي في دولة اإلمارات 
قد و   .العربية المتحدة إلى جهاز االمارات لالستثمار

دبي  في سوقالبيع عن طريق ابرام صفقة خاصة  تم
 %10,22تمثل االسهم المباعة حوالي حيث المالي 

 ا االعالن.  من راس مال شركة دو في تاريخ هذ

  



 

 

Enquiries:  :لالستفسار 
Mamoura Diversified Global Holding 

PJSC and General Investments FZE: 

Executive Director – Treasury & Investor 
Relations (Mubadala Investment Company) 
PO Box 45005, Abu Dhabi, UAE 

+97124130000 

 

سيفايد جلوبال هولدنغ شركة المعمورة دايفير 
 ش.م.ع وشركة جنرال انفستمنت م.م.ح

  والخزينة المستثمرين عالقات - التنفيذي المدير
 ش.م.ع لالستثمار مبادلة شركة
 أبوظبي 45005 ب.ص

+97124130000 
 

Emirates Investment Authority: 

CEO Office 

P.O Box 3235, Abu Dhabi, UAE 

+9712419000 

 لالستثمار جهاز االمارات

 مكتب الرئيس التنفيذي
 أبوظبي 3235ص.ب. 

+9712419000 
Neither these materials nor any copy thereof 

may be taken or transmitted, directly or 

indirectly, into the United State or any other 

jurisdiction where such an announcement or 

transmission would be unlawful. Neither this 

document nor the information contained 

herein constitutes or forms part of an offer to 

sell or the solicitation of an offer to buy 

securities in the United States. Securities 

may not be offered or sold in the United 

States absent registration or an exemption 

from the registration requirements of the 

U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 

“Securities Act”). The securities referred to 

herein have not been and will not be 

registered under the Securities Act and may 

not be offered or sold in the United States 

except pursuant to an exemption from, or in 

a transaction not subject to, the registration 

requirements of the Securities Act. There will 

be no public offer of the securities referred 

to herein in the United States. 

ال يجوز نسخ هذه المادة أو أي جزء منها او تحويلها 
بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات المتحدة 
االمريكية او أي دولة ال يجوز تحويلها اليها او 
االعالن عليها في حال كان ذلك غير قانوني.  وال 

هذه الوثيقة او أي معلومات فيها او تعتبر جزء  تشكل
لعرض البيع او القيام بأي عرض ألية أوراق مالية 
داخل الواليات المتحدة االمريكية.  ال يجوز عرض 
أي اوراق مالية او بيعها في الواليات المتحدة 
االمريكية دون تسجيلها فيها او الحصول على 

 ةاالوراق المالياالستثناء المطلوب وفق احكام قانون 
)كما هو  1933لسنة  في الواليات المتحدة االمريكية

راق المالية معدل(.  لم يتم ولن يتم تسجيل االو 
ولن يتم عرضها او بيعها داخل الواليات  المذكورة

المتحدة اال وفقًا لنموذج استثناء او من خالل صفقة 
ال تخضع لشروط التسجيل في قانون االوراق المالية 

يات المتحدة االمريكية.  لن يكون هناك عرض للوال
عام لألوراق المالية المحددة هنا في الواليات المتحدة 

 االمريكية. 



 

 

The distribution of these materials and 

related information may be restricted by law 

in certain jurisdictions and persons into 

whose possession this document or other 

information referred to herein comes should 

inform themselves about and observe any 

such restrictions. Any failure to comply with 

these restrictions may constitute a violation 

of the securities laws of any such 

jurisdiction. 

لمواد او الوثيقة او المعلومات فيها قد ان توزيع هذه ا
يكون محظور بموجب القانون في بعض الدول ويجب 
على أي شخص يتعامل بها مراعاة القوانين المعمول 
بها في تلك الدول.  ان االخفاق في االمتثال لهذه 
القيود يشكل مخالفة لقوانين االوراق المالية المعمول 

 بها في تلك الدول. 

 

 


