انوفست تسدد مايزيد عن

مليون دوالر أمريكى من التسهيالت المصرفية

ضمن إستراتيجيتها في إعادة الهيكلة والعودة الى الربحية ،أعلنت انوفست اليوم عن قيامها مؤخرا ً بتسديد
مبلغ  6.6مليون دوالر أمريكي الى أحد المصارف المحلية .ويمثل هذا المبلغ  ٪ 03من اجمالي رصيد
المديونيه المستحقه للبنوك .وتأتي هذه الخطوة على خلفية سلسلة من االنجازات التي حققتها انوفست على
مدار األشهر القليلة الماضية والتى تضمنت تسديد مبلغ تمويل بقيمة  11مليون دوالر أمريكي ألحدى
المصارف اإلقليمية في نهاية عام  ،5312وذلك قبل موعد استحقاقه ،ليبلغ اجمالى ما تم تسديدة خالل الستة
أشهر الماضيه  1..6مليون دوالر أمريكي.
وفي هذا الصدد ،أشار السيد مراد الرمضان ،الرئيس التنفيذي النوفست" ،إن هذة التطورات تاتي ضمن
جهودنا في إعادة هيكلة ميزانيتنا وتعزيز قدرتنا المالية والتي تمثل احد الركائز األساسية الستراتيجية
الشركة للثالث السنوات المقبلة والتي تأتي أهم اهدافها العودة الى الربحية وتحقيق أعلى العوائد للمساهمين".
وأضاف السيد الرمضان أنه بسداد هذا المبلغ ،فقد انخفض رصيد المديونيه المستحقه للبنوك في المركز
المالي للشركة الى  1..0مليون دوالر أمريكي بنسبة  %5.مقارنة مع رصيد مديونية البنوك في نهاية عام
 .5312كما وضح ايضا ً في تعليقه أن هذه التطورات تعكس قدرة انوفست على االيفاء بالتزاماتها وثقه
الجهات الدائنه بها ،وتمثل مؤشرا ً واضحا ً على نجاحنا في تعزيز ودعم الوضع المالي للشركة.
ويجدر االشارة أن معدل نسبة مديونية البنوك الى حقوق الملكية النوفست قد انخفض الى  ٪12في نهاية
الربع األول من .5316
انتهي-معلومات عن إنوفست:
تأسست انوفست في عام  ،2002وهي شركة استثمارية رائدة تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين
المركزي كشركة استثمار من الفئة االولى .تغطي انوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية هي :االستثمار والتطوير العقاري ،إدارة
األصول ،اإلستثمار المباشر واالسهم الخاصة ،وهي الشركة األم لشركة الخليج للتعمير "تعمير" الذراع العقاري للمجموعة باالضافة
الي شركة تامكون للمقاوالت ،وغيرها من الشركات التابعة .إن شركة إنوفست شركة مساهمة عامة مدرجة في كل من بورصة
البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية منذ عام  .2002للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.inovest.bh

