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.ب.م.مجموعة جي إف إتش المالية ش
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
جي إف إتش تدرج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية في مايو القادم
GFH to List its Shares on the Abu Dhabi Securities Exchange in May
 اإلعالن أنه من المتوقع أن يتم اإلدراج المتبادل.ب.م.تود مجموعة جي إف إتش المالية ش
 ويخضع ذلك للموافقات،2022 ألسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية في مايو
.النهائية من الجهات الرقابية المختصة

التاريخ
إسم الشركة
رمز التداول
الموضوع

سيتمكن المساهمون الحاليون في المجموعة أيضا من تحويل أسهمهم من األسواق الحالية
 يرجى، لمزيد من المعلومات حول كيفية تحويل األسهم.إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية
 مايو16  قبل موعد غايتهiservice@gfh.com من السادة المساهمين االتصال بـ
.2022
.لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق
Information

GFH Financial Group B.S.C. would like to announce that the target
cross listing of its shares on the Abu Dhabi Securities Exchange
(ADX) expected to take place in May 2022 subject to the final
regulatory approvals.

المعلومة

Current shareholders of the Group will also be able to transfer
shares from existing markets where they hold shares to ADX. For
more information on how to transfer shares, interested
shareholders are kindly requested to contact iservice@gfh.com by
no later than 16th May 2022.
For further details please refer to the attached release.
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Mariam Jowhary
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Company Seal ختم الشركة
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اإلسم
المسمى الوظيفي

جي إف إتش تدرج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية في مايو القادم
المنامة .. -إبريل  - 2022أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ( "جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم أنه من المتوقع
أن يتم اإلدراج المتبادل ألسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية في مايو  ،2022ويخضع ذلك للموافقات النهائية من الجهات
الرقابية المختصة .تجدر اإلشارة إلى أن هذا هو اإلدراج الرابع للمجموعة في المنطقة ،حيث يتم بالفعل تداول أسهم مجموعة جي
إف إتش في بورصة البحرين ،سوق دبي المالي وبورصة الكويت.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم جي إف إتش ،مما يعود بالفائدة على المساهمين ويمكن
المجموعة من الوصول إلى قاعدة أوسع من المساهمين األفراد والمؤسسات الذين يتداولون في البورصة .يعتبر سوق أبوظبي
لألوراق المالية من أكبر البورصات الخليجية وأكثرها جاذبية من حيث السيولة وحجم التداول وعائد المساهمين ،كما احتلت
المرتبة األولى بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في عام  2021ألعلى زيادة سنوية في حجم التداول.
وقال السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية" ،يسعدنا أن نعلن عن إنجاز مهم آخر للمجموعة ،من
خالل إدراج أسهم مجموعة جي إف إتش في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،والذي يعتبر أحد أكثر األسواق حيوية وسرعة في
النمو في دول مجلس التعاون الخليجي .نحن مستعدون ألن نصبح أول ُمصدر يتم إدراجه في أربع بورصات رئيسية في دول
المجلس ،وهدفنا هو االستمرار في تعزيز سيولة أسهمنا ،وتنويع قاعدة المستثمرين لدينا ،وضمان توفير أعلى مستويات اإلفصاح
والشفافية لصالح المساهمين .تماشيا ً مع استراتيجيتنا ،نتطلع أيضا إلى تحقيق وجود أكثر رسوخا في أبوظبي ،واالستفادة من
فرص النمو في كل من سوق أبوظبي لألوراق المالية واالقتصاد المحلي .من خالل هذا اإلدراج ،سنكون في وضع أفضل لخدمة
مساهمينا الحاليين في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبو ظبي وجذب مساهمين جدد من بين قاعدة مستثمري التجزئة الواسعة
والمؤسسات الكبيرة في سوق أبوظبي لألوراق المالية".
سيتمكن المساهمون الحاليون في المجموعة أيضا من تحويل أسهمهم من األسواق الحالية إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تحويل األسهم ،يرجى من السادة المساهمين االتصال بـ  iservice@gfh.comقبل موعد
غايته  16مايو .2022

-إنتهى-

GFH to List its Shares on the Abu Dhabi Securities Exchange in May
Manama – xx April 2022 – GFH Financial Group B.S.C (“GFH” or “the Group”) today announced that the
target cross listing of its shares on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) expected to take place in May
2022 subject to the final regulatory approvals. This will be the Group’s fourth regional listing, with GFH
shares already actively traded on the Bahrain Bourse (BHB), Dubai Financial Market (DFM) and Boursa
Kuwait (BK).
The move is expected to further enhance liquidity in GFH’s shares, benefiting shareholders, and enable
the Group to gain access to a broader base of retail and institutional investors that trade on the exchange.
ADX is one of the most attractive and largest GCC exchange in terms of liquidity, trading volumes and
shareholder return. It also ranked first among GCC exchanges in 2021 for the highest year-on-year
increase in trading volumetrics.
Mr. Hisham Alrayes, CEO of GFH, said, “We are delighted to announce another significant milestone for
the Group, By listing GFH shares on ADX, which is considered one of the most vibrant and fast growing
markets in the GCC. We are set to become the first issuer to be listed on four main GCC stock exchanges
and our aim is to continue to enhance the liquidity of our shares, our investor mix and to ensure the
highest levels of disclosure and transparency for the benefit of shareholders. In line with our strategy, we
also look forward to achieving a more entrenched presence in Abu Dhabi, tapping into growth both on
ADX and in the local economy. With this listing, we will be better positioned to serve our existing
shareholders in UAE and Abu Dhabi and to attract new ones from among ADX’s sizable retail and
institutional investor base.”
Current shareholders of the Group will also be able to transfer shares from existing markets where they
hold shares to ADX. For more information on how to transfer shares, interested shareholders are kindly
requested to contact iservice@gfh.com by no later than 16th May 2022.
-Ends-

