
To: Jordan Securities Commission,
     Amman Stock Exchange
Company’s Name: األردنية للصناعات الخشبية / جوايكو
Date: 19-01-2022 03:37:33 PM
Subject: Increasing the company’s Capital

السادة هيئة االوراق المالية
السادة بورصة عمان

اسم الشركة: األردنية للصناعات الخشبية / جوايكو
PM 03:37:33 2022-01-19 :التاريخ

الموضوع: زيادة راس المال

announces that its األردنية للصناعات الخشبية / جوايكو
Board of Directors approved on 17-01-2022 the increase
of the company’s capital from 1000000 to 1400000
through:

تعلن شركة األردنية للصناعات الخشبية / جوايكو عن قرار
مجلس إدارتها المُتخذ بتاريخ 17-01-2022 بالموافقة على زيادة
رأس مالها من 1000000 سهم/دينار إلى 1400000 سهم/دينار,

وذلك عن طريق:

The Capital Increase Method تحديد طريقة زيادة رأس المال

Private placement
The capital increase will be through a private placement
to all the shareholders on record as of the date of the EGA
to a total of 400,000 shares at 1.800 JD per share

اكتتاب خاص للمساهمين
رفع رأس المال سيكون عبر اكتتاب خاص لمساهمي الشركة

بتاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادي و سيكون عبارة عن
400,000 سهم عادي بقيمة 1.800 دينار لكل سهم

Note: please specify the following information – if
available-:
1. Issuing price of the new shares
2. Name/names of targeted subscriber /subscribers

1. 400,000 ordinary shares
2. 1.800 JoD per Share

3. Shareholders on record as of the date of the EGA

مالحظة: يرجى تحديد المعلومات التالية:
1. سعر إصدار األسهم الجديدة

2. الجهة او الجهات التي سيتم تخصيص االسهم لها
1. 400,000 سهم عادي

2. 1.800 دينار لكل سهم
3. لمساهمي الشركة كما هم بتارخ اجتماع الهيئة العامة غير

العادية

Please accept our sincere thanks and appreciation.
Chairman of Board of Directors
User Name:       Bashar Anis Masannat

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
رئيس مجلس اإلدارة

Bashar Anis Masannat      :اسم المستخدم

This decision is subject to the company’s General
Assembly Approval

يخضع هذا القرار لموافقة الهيئة العامة للشركة

وكياوج / ةيبشخلا تاعانصلل ةيندرألا

Page 1 of 1


