
 

 
Date: Wednesday, 19th January 2022 :2022ینایر  19، ر�عاءألا التار�خ 
  

Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai, United Arab Emirates 

 السید/ حامد أحمد علي المحترم
  الرئیس تنفیذي

 سوق دبي المالي 
 اإلمارات العر�یة المتحدة  –دبي  

  

Subject: The disclosure issued by Alpha Oryx 
Limited and Abu Dhabi Ports Company PJSC 

لیمتد   شر�ةاإلفصاح الصادر عن  الموضوع:   ألفا أور�كس 
 19وشر�ة أبوظبي للموانئ ش.م.ع بتار�خ األر�عاء الموافق  

 2022ینایر 
  
Greetings,  طیبة و�عد،،، تحیة 

We hereby enclose the disclosures issued on 
Wednesday, 19th January 2022, regarding the 
transfer of ownership of “Alpha Oryx Limited” 
in Aramex PJSC’s shares amounting to 
22.3225% to Abu Dhabi Ports Company PJSC. 

لكم  یوم    ة الصادر   اتاإلفصاح نسخة عن    نرفق  األر�عاء في 
 شر�ة ملكیة  �امل  تحو�ل    ةالمتضمنو   2022ینایر    19الموافق  

ألسهم شر�ة   )Alpha Oryx Limited(ألفا أور�كس لیمتد) (
والبالغة   (ش.م.ع)  شر�ة 22.3225أرامكس  لصالح   %

 .  أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 

  
Sincerely yours, 
 االحترام والتقدیر، وتفضلوا �قبول فائق   

  
  
  

Ayed Tadros 
General Counsel 
Aramex PJSC 

 عاید تادرس 
 المستشار القانوني العام 

 ش.م.ع) شر�ة أرامكس (
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Abu Dhabi Ports PJSC disclosure 
 
 
 

 

Date 
 

19 January 2022 

Name of the Listed Company 
 

Aramex PJSC 

The Material Information 
 

Abu Dhabi Ports Company PJSC has received 
today shares representing 22.3225% of the 
capital of Aramex PJSC from Alpha Oryx Limited.  
The stake of Abu Dhabi Ports Company PJSC has 
as a result increased from 0% to 22.3225%.  

The expected effect of material information on 
the financial position and results of the 
company’s business and operations 
 

No effect. 

The financial period in which the financial impact 
will appear 
 

Not applicable. 

 

 

The Name of the Authorized Signatory 
 

Emil Pellicer 

Designation 
 

General Counsel 

Signature and Date 
  

_________________   19 January 2022 

 

Company’s stamp 
 
 
 

 

 

__________________ 

 

 

 



 
 

ش.م.ع شركة أبوظبي للموانئإفصاح   
 

 

 التاريخ:  2022يناير    19
 اسم الشركة: ش.م.ع  أرامكس
 م اليو شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع قامت 

ن  م  %22.3225أسهم تمثل  بالحصول على 
أرامكس ش.م.ع، والتي قامت شركة رأسمال 
إلى شركة أبوظبي  ألفا اوريكس ليمتد شركة  هابتحويل

للموانئ ش.م.ع. زادت نسبة مساهمة شركة أبوظبي  
 %.22.3225% إلى 0من للموانئ ش.م.ع 

 

 المعلومة الجوهرية:

األثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي  ال أثر. 
 الشركة وعملياتها:ونتائح أعمال 

 الفترة المالية التي سيظهر فيها األثر المالي  ال ينطبق. 
 

 اسم المخول بالتوقيع:  ايميل بليسر 
 الوظيفي:  المسمى المستشار العام 

 
 

 2022يناير    19    

 التوقيع والتاريخ:

 
 
 

 ختم الشركة: 

 






