جي إف إتش في بورصة البحرين

 وسعى نححصٍم  051مهٍون دوالر أمزٌكً مه احكاو مسححقة قاوووٍا ً -وعمم الدراج شزكة انصقز نالسمىث فً بورصة انبحزٌه خالل هذا انعاو

المنامة ،البحرين 81 :إبريل  :6182أعمنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية انيا قامت بتنظيم
جمسة لممستثمرين وذلك يوم االثنين الموافق  81إبريل  6182بالتعاون مع بورصة البحرين ،حيث تم
اطالع المستثمرين الحاليين والمحتممين عمى التوقعات والخطط المستقبمية لممجموعة.
أقيمت الجمسة بحضور عدد من المستثمرين ومؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية بمقر بورصة
البحرين في مرفأ البحرين المالي .اشتممت الندوة عمى عروض توضيحية حول سجل النمو الخاص

بالمجموعة واستراتيجيتيا االستثمارية ،باإلضافة إلى آخر التطورات والخطط المستقبمية .وتحدث في الندوة

عددا من مسئولي اإلدارة العميا بالمجموعة حيث تم التطرق إلى عدة موضوعات شممت استثمارات
المجموعة والفرص االستثمارية التي ستتاح لممستثمرين في المستقبل المنظور.
أكدت جي إف إتش خالل الجمسة أنيا تسعى لحصيل ىذا العام ما ال يقل عن  01الى %01-من

تعويضات القانونية التي حكم ليا القضاء بيا من أصل تعويضات تناىز قيمتيا  851مميون دوالر

أمريكي طالبت بيا من خالل دعاوى رفعتيا ضد الغير وايضا ضد الرئيس السابق لمجمس إدارتيا.
وأكدت إمكانيات االستحواذ عمى مؤسسات مالية في المنطقة في إطار استراتيجيتيا التوسعية التي

تستيدف تعزيز مكانتيا كمجموعة مالية رائدة .وأعمنت جي إف إتش أيضاً أنيا تعمل الدراج شركة

الصقر لالسمنت في بورصة البحرين خالل ىذا العام شريطة الحصول عمى الموافقات من الجيات
الرسمية المختصة.

بيذه المناسبة ،صرح السيد ىشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقولو":نود أن

نتقدم بخالص الشكر إلى سعادة الشيخ خميفة بن إبراىيم آل خميفة والى بورصة البحرين إلتاحة الفرصة
لنا لمتواصل مع المستثمرين من منطقة دول مجمس التعاون وغيرىم من المستثمرين اآلخرين .ونأمل من

خالل ىذه الجمسة أن نقدم لممستثمرين فكرة واضحة وموسعة حول الخطط المستقبمية واستراتيجية العمل
التي تتبناىا المجموعة".
-Ends-

عن "مجموعة  GFHالمالية":
تعد " "GFHواحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات،
والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند.
مجموعة  GFHمدرجة في كل من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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