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إعالنات الیوم

ايضاح من شركة انوفست (انوفست)
09 نوفمبر, 2015 / 09:51 ص

 
يعلن سوق الكويت لالوراق المالیة بانه ورد الیه كتاب من شركة انوفست (انوفست) نصه كاالتي: 

 
بموجب تعلیمات ھیئة أسواق المال رقم (ھـ.أ.م./ق.ر/إ.م/2 /2012) بشأن اإلفصاح عن المعلومات
الجوھرية وآلیة اإلعالن عنھا، نرفع لعلمكم الكريم بأن شركة أنوفست قد قامت بسداد مبكر وكلي

لمبلغ التمويل المصرفي الممنوح لھا من قبل أحدى المؤسسات المصرفیة في البحرين. 
 

وبناءاً على ما تقدم، إنخفض إجمالي المطلوبات للشركة بواقع 10,874,918دوالر أمريكي (عشرة
ماليین و ثمانمئة و أربعة و سبعون ألف و تسعمائة و ثمانیة عشر دوالراً) أي بما يعادل 3,298,363

دينار كويتي ( ثالثة ماليین و مائتین و ثمانیة و تسعون ألف و ثالثمائة و ثالثة و ستون ديناراً) ، علماً
بأن سعر الصرف المستخدم للتحويل من الدوالر األمريكي إلى الدينار الكويتي ھو 0.3033. 

يرجى العلم بأن موقع بورصة الكويت لن يدعم المتصفحات القديمة التي ال تكون متوافقة مع TLS v1.2. للتفاصیل انقر ھنا
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