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 August 2022 19 2022أغسطس  19

 الموقر امد أحمد علي  ح /ید الس
 التنفیذي رئیس ال

 سوق دبي المالي 
 اإلمارات العر�یة المتحدة  -دبي

Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – United Arab Emirates 

 Submitted Through Efsah System خالل نظام إفصاح اإللكتروني مقدم من 

 اجتماع مجلس إدارةنتائج الموضوع:  

 تحیة طیبة وبعد، 

أن  الشركة  بأن  تود  إدار  تعلن  قرر    تھامجلس 
إلى  نمشي شركة  مبدئي على بیع  الموافقة بشكل  

نون) إدارة  . شركة نون (شریطة موافقة مجلس 
لمصلحة   تتم  اتمامھا  المقرر  البیع  صفقة  وان 

مع اإلشارة بأن عضو    بالشركة   عالقة  ات طرف ذ 
یصّوت   أو  یشارك  لم  المعني  اإلدارة  مجلس 

البیع    ، باالجتماع سعر  بأن  بإجمالي  علماً 
، كمقابل نقدي  أمریكيدوالر    335,200,000

ضمن النطاق الذي تم تحدیده من  ھذا السعر  یقع  و
م األوراق    قیّمقبل  ھیئة  قبل  من  معتمد  مستقل 

یمثل المقابل النقدي المذكور أعاله    . ع المالیة والسل
ورأس المال  ھا  دیونبعد حسم  قیمة حصص نمشي  

المنشأة   قیمة  من  المطلوب  اإلعتیادي  التشغیلي 
تبلـالت أمری  350,000,000غ  ـي  . ي ـكـدوالر 

سوف  وبناءً  على   اعمار   شركةتحصل    علیھ 
 .  البیع كمقابل نقدي  قیمة سعر اجمالي 

Subject: Board of Directors Meeting 
Results 

Dear Mr. Hamed,  

The Company would like to announce 
that its Board of Directors has in principle 
approved the sale of Namshi to Noon 
(subject to the approval of Noon Board of 
Directors). The planned divestment is 
with a related party to the Company 
noting the concerned board member did 
not participate or vote in the meeting. The 
price shall be a cash consideration of 
USD 335,200,000 noting that the price is 
within the range which has been defined 
by an independent valuer approved by the 
Securities & Commodities Authority. The 
above cash consideration is the equity 
value of Namshi which is equivalent to 
USD 350,000,000 of Enterprise Value of 
the company. This is adjusted for the debt 
at the company level and the normalized 
working capital required for the company. 
Emaar will receive the equity value as the 
cash consideration for the sale.  
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الخاصة   المعلومات  كافة  عن  اإلفصاح  وسیتم 
مجلس   موافقة  على  الحصول  بمجرد  بالصفقة 

 إدارة شركة نون الرسمیة. 
 
 
 

 
 
Detailed information will be disclosed 
once the approvals of Noon Board is 
received formally. 

 

 حترام، وتفضلوا بقبول فائق الشكر واإل
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

 _______________ 
 أحمد ثاني المطروشي 

 
 
 
 
 
 
 

 ھیئة األوراق المالیة والسلع   :نسخة إلى

 _________________ 
Ahmad Thani Al Matrooshi 
 
 
 
 
 
CC: Securities and Commodities Authority 
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