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إعالنات الیوم

ايضاح من شركة انوفست (انوفست)
02 نوفمبر, 2015 / 08:49 ص

 
يعلن سوق الكويت لالوراق المالیة بانه ورد الیه كتاب من شركة انوفست (انوفست) نصه كاالتي: 

 
بموجب تعلیمات ھیئة اسواق المال رقم (ھـ.أ.م./ق.ر./ا.م./2/2012) بشان االفصاح عن المعلومات

الجوھرية والیه االعالن عنھا ،نرفع لعلم سعادتكم الكريم بان مجلس ادارة شركة مدائن اللوزي
المحدودة وھي شركة تاسسست في جزر الكیمان (صندوق استثماري) وتملك فیھا شركة

انوفست ما نسبته 31% قد قرر تصفیة الشركة ومخارجة المستثمرين ،وذلك بعد التوصل الى
اتفاق ببیع جمیع اصولھا الحدى الشركات االستثمارية في مملكة البحرين . 

 
نحیط سیادتكم علما بان قیمة التخارج من المشروع يبلغ تقريبا 18,639,190 دوالر امريكي كما ھو

مبین في الجدول ادناه: 
 

البیان المبلغ بالدوالر االمريكي المبلغ بالدينار الكويتي  
مبلغ التخارج االجمالي للصندوق 18,639,190 5,649,539  

حصة مجموعة انوفست النقدية من التخارج (%31) 5,778,149 1,751,357  
التاثیر على ربحیة المجموعة غیر جوھري  

الفترة المالیة الربع الرابع 
سعر الصرف (دوالر امريكي الى دينار كويتي) 0.3031

يرجى العلم بأن موقع بورصة الكويت لن يدعم المتصفحات القديمة التي ال تكون متوافقة مع TLS v1.2. للتفاصیل انقر ھنا
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اإلعفاء من المسؤولیة وأحكام وشروط االستخدام
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