
  
 
 

قدم المشورة بشأن االستحواذ على كلية ليوا للتكنولوجيا من قبل نما تالرمز 

 القابضة

ستثمار والتطوير ش.م.ع )الرمز( اليوم عن إتمام الرمز لإلشركة ، أعلنت 2022يونيو  15 –أبوظبي 

، )نما( ليوا للتكنولوجيا )ليوا( من قبل شركة نما القابضة كليةبالكامل على اسهم عملية االستحواذ 

مالي في الصفقة المستشار ال بدور الرمز قامتالمعروفة سابقا باسم شركة جامعة أبوظبي القابضة.  و

 .يكشف عنه يتم مقابل مبلغ لمتخارج بالكامل من اإلستثمار ال تضمنتالتي 

 

في سلسلة من الصفقات في قطاع  من نوعه شركة نما القابضة األحدثلذي قامت به ااالستحواذ يعتبر 

 وتبوأ قسمالريادية في هذا القطاع.  امكانتهمعززة مالي المستشار بدور الالرمز  قامتحيث التعليم 

حيث توفر لعمالئها   في األسواق المالية اإلماراتية دوراً قيادياً الرمز  فيالخدمات المالية للشركات 

 .المالواالستحواذ وإدارة رأس  اإلندماج خدمات

 

قائالً: "نحن متحمسون  نما، رئيس مجلس إدارة لي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري عروعلق الدكتو

. إن لمستقبل كلية ليوا ونحرص على تعزيز مكانتها في قطاع التعليم العالي في اإلمارات العربية المتحدة

 ".حاليين والمستقبليينالالتي نقدمها لطالبنا المضافة  يعزز من القيمة التعليمية إضافة ليوا إلى محفظتنا

 

"لقد رسخت وبهذه المناسبة، قال السيد محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لمجموعة الرمز: 

في العديد من  رائداً  واالستحواذ بعد أن لعبت دوراً  دمجشركة الرمز مكانتها كشركة رائدة في مجال ال

 تم تعييننا كمستشار مالي في صفقة ليوا، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة مثمرة هالصفقات البارزة.  ويشرفنا أن

 ذ.ستحوااإل اهذمن 

 

لتقديم مجموعة من الحلول التي تغطي االحتياجات االستثمارية للعمالء  نطاق خدماتناتوسيع  نواصلو

 ".في المستقبل اجحةالن الصفقات المزيد منعن  إلفصاحونتطلع إلى ا

 

 -انتهى-

 
 الرمز:نبذة عن 

، الرمز هي شركة مساهمة عامة مقرها اإلمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة األوراق  1998تأسست في عام 

الخدمات بما في ذلك إدارة األصول ، المالية والسلع في اإلمارات العربية المتحدة وسلطة دبي للخدمات المالية. توفر الرمز مجموعة واسعة من 

 وتمويل الشركات، والوساطة المالية ، وتداول الهامش، وصناعة السوق ، وتوفير السيولة ، وإدارة الطرح العام، والبحوث المالية.

 

 للمزيد من المعلومات:
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