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Director General 

Abu Dhabi Securities Exchange 

PO Box   54500 

Abu Dhabi, UAE 

Fax No. 02-6128787 

 ,Dear Sir بعد التحية،

 Etisalat’s Group Exposure to NMC Healthcare   إنكشاف اتصاالت على مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية

Group 

 / .L.C/مأ.س.باإلشارة الى تعميم سوق أبوظبي لألوراق المالية رقم 

شركة نود إعالمكم بأن ، 2020ابريل  2بتاريخ  012/2020

لديها  "مجموعة اتصاالت" –مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع 

إن إم سي" للرعاية الصحية انكشاف محدود على مجموعة "

مارس  31 بتاريخ مليون درهم إماراتي 8.37يبلغ  والشركات الشقيقة

المستحقة لخدمات االتصاالت تمثل الذمم المدينة ، والتي 2020

يرجى . كما "مركز اإلمارات للصرافة"و  إن إم سي""قدمة لكل من الم

 ."Finablr"  شركة  العلم أنه ال يوجد أي عالقة مع

 

 

وسيتم إعالم السوق بأية تطورات هامة حول هذا الموضوع، وذلك 

 وفقاً لقواعد وقوانين سوق األوراق المالية المعمول بها.

 With reference to the Abu Dhabi Securities Exchange 
(ADX)’s circular number 2020/012/L.C/س.أ.م, dated 
02 April 2020, we would like to inform you that 
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 
“Etisalat Group” exposure to the NMC Healthcare 
group is limited to AED 8.37 million as of 31 March 
2020, representing outstanding receivables for 
telecom services extended to NMC and UAE 
Exchange Center. Please be informed that there is no 
relation with Finablr company. 

 

Should there be any developments on this subject, 
we will keep the securities exchange updated in due 
course.  

 ,Kind regards  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 

 سركان أوكاندان

مجموعة اتصاالت  –الرئيس التنفيذي للشؤون المالية   

Serkan Okandan 

Chief Financial Officer – Etisalat Group 
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