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Subject: Clarification from Aramex PJSC on the news ع) حول الخت المنشور.م. توضيح من أرامكس (ش:الموضوع
published recently
ف وسائل اإلعالم مؤخرا

ي

Greetings,
With reference to what some media outlets have
published recently regarding Aramex PJSC (the
“Company”) entering into discussions to acquire
(MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.) (“MNG
Kargo”), we would like to confirm to the market and
shareholders that the Company has recently entered
into discussions with the shareholders of MNG Kargo
for a potential acquisition. However, these discussions
are still in their early stages as the Company is
conducting its initial evaluation. The Company’s final
decision to acquire MNG Kargo is subject to
satisfactory findings of the due diligence process, in
addition to the Company’s Senior Management and
Board of Directors approval. We would also like to
note that the total value of this transaction has not yet
been determined or agreed upon at this early stage.
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مساهم رشكة "إم إن رج كارجو" ر
البكية لالستحواذ المحتمل
ي
ي
 ولكن ما زالت هذه المحادثات يف مراحلها األولية و يف،عليها
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 كما نود التنويه إىل.)ع.م.وأعضاء مجلس إدارة شكة أرامكس (ش
أن القيمة اإلجمالية لهذه الصفقة لم يتم تحديدها أو اإلتفاق
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ً
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In compliance with the rules and regulations of the الماىل وكافة األنظمة
والباما منا بتعليمات وأنظمة السوق
ي
Dubai Financial Market and the disclosure and  سنقوم،والتعليمات الخاصة بقواعد اإلفصاح والشفافية
transparency rules, we will disclose all updates related رببويدكم بكافة التطورات المتعلقة بهذه الصفقة المحتملة حال
to this transaction as soon as they become available.
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