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 دولة اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي

Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

،،، تحية طيبة وبعد

Dear Sir,

e& and G42 Complete the Transaction
for Combining Their Data Centres in the
UAE
Further to our announcement on 20 October
2021, please be informed that on 29 April
2022 Emirates Telecommunications Group
Company PJSC “e&” (previously known as
Etisalat Group) and G42 completed the
transaction to combine their data centers in
the United Arab Emirates in a new joint
venture business operating under Khazna
Data Centers (“Khazna”). The ownership of
e& and G42 in the JV is 40% and 60%
respectively.
e& will account for the JV based on the
equity method by consolidating the Group’s
share of net profit in the JV. Deconsolidation
of the data centers in e&’s financial
statements will be effective immediately.

" أنجازا عملية دمج مراكز البيانات42" و "جيe&"
الخاصة بهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 نود أعالمكم،2021  اكتوبر20 عطفا ً على خطابنا بتاريخ
 أنجزت شركة مجموعة،2022  ابريل29 بأنه بتاريخ
ع (معروفة سابقا ً باسم.م.“ شe&” اإلمارات لالتصاالت
" عملية دمج مراكز42مجموعة اتصاالت) ومجموعة "جي
البيانات الخاصة بهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن
مشروع مشترك جديد يعمل تحت مظلة شركة "خزنة داتا
 لمجموعة٪60 “ وe&”  لمجموعة٪40 سنترز" بملكية
. "42"جي
“ المعالجة المحاسبية للمشروع المشتركe&” وستعتمد
بتطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية باحتساب حصة
 وسيتم اقتطاع.المجموعة من صافي الربح للمشروع المشترك
مراكز البيانات من القوائم المالية الموحدة للمجموعة على
.الفور

Kind regards,

،،،وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

كريم بنيس
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة
Karim Bennis
Group Chief Financial Officer
 اإلمارات العربية المتحدة، أبوظب
3838 ب.ع ص.م.رشكة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ( مجموعة اتصاالت ) ش
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