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Disclosure of received binding offer 
to purchase treasury shares 
 

 إفـصـاح حـول تـسـلم عــرض 
 أسـھـم الـخـزیـنـة  لـشــراء ملزم 

 
Al Ramz Corporation Investment and 
Development PJSC (“Al Ramz”) received a 
binding offer to acquire the entirety of Al Ramz 
treasury shares amounting to 9.4235% of issued 
shares for a price of AED 1.10 per share. 
 

لالستثمار والتطویر  كوربوریشن تلقت شركة الرمز 
لالستحواذ على  ملزماً ش.م.ع ("الرمز") عرضاً 

٪  9.4235الرمز البالغة لدى خزینة ال كامل أسھم 
درھم إماراتي   1.10من األسھم المصدرة مقابل 

 . لكل سھم 
The binding offer was issued by credible and 
financially sound national institution which is an 
existing significant shareholder having no 
representation on the board of directors. 
 

قبل مؤسسة وطنیة ذات  من  تم تقدیم العرض الملزم 
  غیركبیر حالي مساھم مصداقیة ومالءة مرتفعة و

 في مجلس اإلدارة.  مثلمُ 

Al Ramz board of directors will convene on 
29 November 2022 to consider the offer.  If 
approved, the sellback of the treasury shares is 
expected to impact Al Ramz financial position in 
the following manner: 
 Increased book value per share by AED 0.04 

from purchase and resale;  
 Increased cash position by AED 57 million; 

and 
 Increased shares in circulation by 

51.8 million shares. 

یجتمع مجلس إدارة الرمز في من المقرر أن  
في حالة  . رضللنظر في الع 2022 نوفمبر 29

توقع أن  من الم، الموافقة على بیع أسھم الخزینة 
 :التاليكلرمز لكز المالي المرعلى ر یثتأ كون الی
 0.04سھم بمقدار كل زیادة القیمة الدفتریة ل  

 ؛  من الشراء وإعادة البیعدرھم إماراتي 
 ملیون   57بمبلغ لدى الشركة  إرتفاع النقدیة

 درھم ؛ و
  ملیون   51.8المتداولة بواقع األسھم عدد زیادة

 .سھم 
  

 
Al Ramz had commenced buyback of its shares 
on 20 January 2021 based on SCA approval 
dated 27 April 2020 and will disclosure the 
outcome of the planned board of directors 
meeting in due course. 
 
Sincerely yours, 
 
Mohamad Al Mortada Al Dandashi 
Managing Director 

 
ینایر   20في  افي إعادة شراء أسھمھالرمز باشرت  
بناًء على موافقة ھیئة األوراق المالیة والسلع   2021
ھذا وستقوم الرمز   .2020أبریل  27بتاریخ 

بإخطار السوق والسادة المساھمین بمستجدات  
 حینھ.إجتماع مجلس اإلدارة في  

 
 ، وتفضلوا بقبول قائق اإلحترام والتقدیر ،،

 
 مرتضى الدندشي محمد ال

 العضو المنتدب 
 


