رفع الحظر عن أسهم المؤسسين
يتــم رفــع حظــر التداول عن أســهم المؤسســين في اليــوم التالي النعقاد الجمعيــة العمومية العادية وذلك في حــال مصادقة الجمعية علــى الميزانية
.العمومية وحســاب األرباح والخســائر للســنة المالية الثانية للشــركة
:متطلبــات رفع الحظر
.• اســتالم تعليمات رســميه من الشــركة تفيد برفع الحظر عن أســهم المؤسســين لدى ســوق دبي المالي
• إرفاق نســخه من موافقة هيئة األوراق المالية والســلع على طلب رفع الحظر عن أســهم مؤسســين الشــركة
:مالحظة
 األوصياء وموظفين الســوق لتأكيد رفع الحظر عن أســهم مؤسســين الشــركة المســاهمة العامة وتوفرها،يتم إرســال رســالة الكترونية للوســطاء
للتداول

Releasing Founder Shares
Ban is lifted, from founders’ shares for trading on the day following the ordinary General Meeting which approves the balance sheet and
profit and loss account for the second financial (fiscal) year of the company.
Requirements for releasing founders shares:
• Receipt of formal instructions from the company stating lift the ban from founders’ shares in Dubai Financial Market.
• Attach a copy of the approval of the Securities and Commodities Authority on the request to lift the ban from founders of the
company’s shares
Note:
Electronic message is sent to brokers, custodians and DFM staff to confirm the lifting of ban from the shares of a Public Shareholding
Company founders and availability thereof for trading.

:إخالء مسئولية
 قد، ورغم توخي العناية المعقولــة في إنتاج هذه المعلومات.المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة («المعلومات») تم تقديمها باعتبارها معلومــات عامة وتعليقات فقط
 مســئوليه، أو الشــركات التابعة له/ ســوق دبي المالي ويشــار إليه فيما بعد بســوق دبي المالي و.تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات
 لن يتحمل ســوق دبي المالي أي مســئولية عن أي خســارة. وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المســتقبل،أو موظفيه ال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها
.مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل أي شــخص يعمل اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة
Disclaimer:
The information provided in this document (“Information”) is provided by way of general information and comment only. While reasonable care has been taken
in producing this Information, changes in circumstances may occur at any time and may impact upon the accuracy of the Information. Dubai Financial Market
hereinafter referred to as “DFM” and/or its affiliates, officers or employees, do not give any warranty or representation as to the accuracy, reliability, timeliness
or completeness of the Information now or in the future. DFM shall not be liable for any loss suffered, directly or indirectly, by any person acting in reliance
upon the Information contained herein. This information is subject to the DFM website Disclaimer.
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