
 
أبريل  6االمارات العربية المتحدة في  –أبوظبي 

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني  – 2020
خ )"الشركة"(، أن يعلن عن توزيع مائتي مليون .م.ش
 6في  نمليون( درهم إماراتي على المساهمي 200)

 من خالل خفض رأس مال الشركة. 2020أبريل 

المستثمر تأتي هذه التوزيعات بعد أن قامت شركة  
مليون( درهم  50بتوزيع خمسين مليون )الوطني 

إماراتي في شكل أرباح استثنائية تم توزيعها على 
 .2020فبراير  19المساهمين  في تاريخ 

ئة المدفوع، ثالثما الشركةويصبح بذلك رأس مال 
 377,500وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف )

مليون( درهم إماراتي، وهو رأس مال قوي حتى بعد 
 هذه التوزيعات.

من  مساهمين، جزءتعد هذه التوزيعات لفائدة ال
المبادرات واالجراءات االستراتيجية التي أجراها 
مجلس إدارة الشركة للمحافظة على حقوق المساهمين 

 مواصلةأيضا وأموالهم. وتشمل هذه االجراءات 
لتركيز على إدارة استثمارات الشركة الخاصة مع ا

سيولة العمل على خلق وإيجاد مخارج ناجحة وإعادة 
ى  تدابير أخرى تهدف أكثر للمساهمين. باإلضافة ال

الى ترشيد النموذج التشغيلي للشركة وتعزيز أوجه 
التضافر المالي والتشغيلي وبالتالي االستفادة من قاعدة 

 تكلفة منخفضة وثابتة. 

 6th April 2020, Abu Dhabi, United Arab 
Emirates: The Board of Directors (“BoD”) of The 
National Investor PrJSC (“TNI” or the 
“Company”) is pleased to announce the 
distribution of AED 200 million to 
the shareholders of the Company on 6th April, 
2020 through a capital reduction.   

This distribution is in addition to the AED 50 
million special dividend paid out to shareholders 
on 19th February 2020.   

TNI’s paid-up capital post capital 
distributions still stands strong at AED 
377,500,000.   

The distributions to shareholders form a part of 
the strategic initiatives the BoD has undertaken 
to preserve shareholders’ capital.  These 
steps involve continuing to focus on managing 
the remaining proprietary investments of 
the Company with a view to 
creating successful exits and returning further 
cash to the shareholders.  Other measures 
include streamlining TNI’s operating model in 
order to maximize financial and operational 
synergies, and benefit from a low fixed-cost base. 

 –انتهى  -

، وهي 1994تم تأسيس شركة المستثمر الوطني سنة 

شركة استثمارات رئيسية مقرها أبوظبي ومملوكة بالكامل 
وقد قامت الشركة منذ استئناف . لمواطنين إماراتيين

نشاطها بإدارة محفظتها االستثمارية التي حققت من خاللها 
عدة نجاحات و شاركت باالستثمار في رأس مال العديد من 
المشاريع مثل شركة أنظمة الخليج للطاقة، وشركة 
المستثمر الوطني إلدارة العقارات )كولييرز(. كما قادت 

شركة و الشركة عدة اكتتابات  مثل الدار العقارية ش م ع،
بوظبي لبناء السفن ش م ع، وبنك أبوظبي اإلسالمي ش م أ

ع، والواحة كابيتال ش م ع، والشركة الوطنية للتبريد 
 المركزي ش م ع )تبريد(.

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال
 المدير االداري - كاشف ضياء /السيد

 - ENDS - 

Founded in 1994, TNI is a leading principal investments 
firm incorporated in the emirate of Abu Dhabi and 
wholly owned by UAE nationals.  TNI commenced 
commercial operations with its proprietary portfolio, 
from which it made a number of successful venture 
capital investments, including Gulf Energy Systems and 
National Investor Property Management Company 
(Colliers).  The firm has also led numerous public 
offerings, such as Aldar Properties PJSC, Abu Dhabi Ship 
Building PJSC, Abu Dhabi Islamic Bank, Oasis 
International Leasing Company PJSC, and National 
Central Cooling Company PJSC (Tabreed). 

For further information please contact: 

Mr./ Kashif Zia - Managing Director 

  


