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Date: 14 /02 /2022  :2022/ 02/  14التاريخ  

Ref: AD/MGT/0055 /2022  :المرجعAD/MGT/0055/2022 

Abu Dhabi Securities Exchange 

Mr. Hamad Al Ali 

Head, Listing Companies Affairs Department 

Abu Dhabi - UAE 

 المحتــرمين   ، ،الماليـــة،السادة / ســـوق أبوظبـــي لألوراق 

 المحترم  ،،،          حمـــــــــد العلــــيد/ ــــــــــــعناية السي

 المدرجة  الشركات شئونرئيس ادارة  

 االمارات العربية المتحدة   – يأبو ظب

Greetings, تحية طيبة وبعد،  

 الموضوع: اإلفصاح  عن نسبة الملكية في أسهم شركات مدرجة. 
Subject: Disclosure of holding of the shares of listed companies. 

 

 
According to  article No. (3) of the SCA decision No. 

(3) of 2000, concerning the regulation for 

disclosure and transparency, we would like to 

inform you that the ownership percentage of Al 

Wathba National Insurance Company in Ajman 

Bank has reached 5 % of the bank's capital 

amounting to 105 M shares.  

 2000( لسنة  3( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )3وفقًا للمادة رقم )
إخطار وتعديالته   نود  والشفافية  باإلفصاح  الخاص  النظام  بشأن 
في    بارتفاعسيادتكم   للتأمين  الوطنية  الوثبة  شركة  ملكية  بنك نسبة 
والتي تقدر بعدد  من رأسمال البنك    %   5  إلى  بنسبة وصلت  عجمان
 مليون سهم. 105

 

Thank you for your kind support.  
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 
Yours faithfully, بقبول فائق االحترام والتقدير ،،، وتفضلوا 

 

 

Bassam Chilmeran  

Chief Executive Officer 

 
 

رانيـــــمـليبسام ج  
 الرئيس التنفيذي 

Copy to: 

                                            

HE. Dr. Maryam Al Suwaidi 
Chief Executive Officer 
Securities & Commodities Authority (SCA)   

 نسخة الى:

 

 مريم السويدي /ةسعادة الدكتور

 الرئيس التنفيذي  

 هيئة األوراق المالية و السلع 
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