إنوفست تعيين السيد مراد الرمضان رئيسا تنفيذيا
أعلنت شركة إنوفست ،المدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية ،عن تعيين السيد/
مراد الرمضان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
يمتلك السيد الرمضان خبرة واسعة في مجاالت االستثمار المتعددة ومنها المالية والعقارية انطالقا من
رصد الفرص المجزية ،هيكلتها و وضع خطط التخارج منها ،انضم السيد مراد الرمضان إلى المجموعة
في عام  9002وقد تقلد منذ ذلك الحين مناصب مهمة وقيادية كان آخرها رئيسا ً لالستثمار في الشركة
األم إنوفست قبل أن يكلف للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي منذ يونيو ،9002كما شغل سابقا ً منصب نائب
الرئيس التنفيذي ورئيس االستثمار في شركة الخليج للتعمير (تعمير) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل
إلنوفست.
وفي تعليقه على تعيين الرئيس التنفيذي ،صرح السيد خالد السنعوسي ،رئيس مجلس اإلدارة قائلا "يمثل
تعيين السيد /مراد الرمضان في منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست حرص مجلس اإلدارة على
االحتفاظ بالكفاءات التي يمكن االعتماد عليها في تنفيذ اإلستراتيجية الطموحة التي يتبناها المجلس في
سبيل تحقيق نقله نوعية في أداء إنوفست والتي ستؤتي ثمارها على المدى القريب إن شاء هللا تعالى".
وأضاف السيد خالد السنعوسي قائلا " أن المناخ االستثماري يواجه تحديات صعبة بسبب المتغيرات
االقتصادية والتطورات السياسية المتالحقة بصورة عامة وتأثيرها على منطقنا ،هذه العوامل تجعل مجلس
اإلدارة يتبنى سياسات تتصف بالحذر والتحوط ،ونحن كمجلس إدارة نعول على اإلدارة التنفيذية بالشركة
بقيادة الرئيس التنفيذي وبدعم مجلس اإلدارة على تعزيز وضع الشركة واالرتقاء بأدائها بالرغم من هذه
الظروف من خالل تنويع االستثمارات وجغرافيتها.
من جانبه عبر السيد مراد الرمضان عن اعتزازه بثقة مجلس اإلدارة  ،وقال أن هذا التعيين يمثل له
تكيلفا ا يتشرف بحمل أعبائه ،وأضاف بأن رؤية اإلدارة التنفيذية تتفق مع تطلعات مجلس اإلدارة ومن
شأن هذا التمازج أن يرتقي بمنظومة العمل المؤسسي ويمهد الطريق لعجلة العمل لتسير نحو تحقيق
األهداف المرجوة وتكوين بيئة عمل مثالية يتسم أدائها بالشفافية والتكامل على مستوى الشركة األم
والشركات التابعة ومنها شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة
تامكون للمقاوالت.
انتهي-معلومات عن إنوفست:
تأسست إنوفست ش.م .ب عام  ، 9009وهي شركة استثمارية مقرها مملكة البحرين ،مرخصة من قبل
مصرف البحرين المركزي وهي مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية  ،وتعمل
وفق أحكام الشريعة اإلسلمية في مجاالت عمل رئيسية :إدارة األصول ،االستثمار المباشر واالستثمار
العقاري .ويبلغ رأسمالها الصادر والمدفوع نحو  004.1مليون دوالر أمريكي.
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