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إعالنات الیوم

ايضاح من شركة وربة للتامین (وربة)بخصوص بیع عقار
07 ديسمبر, 2014 / 08:37 ص

 
يعلن سوق الكويت لالوراق المالیة بانه ورد الیه كتاب من شركة وربة للتامین (وربة) نصه

كاالتي: 
 

إلتزامًا من شركة وربة للتأمین بمبادئ اإلفصاح والشفافیة، وتنفیذًا لتعلیمات ھیئة أسواق المال
بشأن اإلفصاح عن المعلومات الجوھرية، وعطفًا على موافقة اللجنة التنفیذية للشركة بتاريخ

01/12/2014 على بیع العقار (القسیمة رقم 19 – منطقة شرق) والمملوك لشركة (وربة
للتأمین) للسادة / شركة (بارتنرز للعقارات)، لذا يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم إتمام صفقة بیع

العقار المذكور للسادة / شركة (بارتنرز للعقارات) بمبلغ (4,200,000) د.ك (فقط وقدره أربعة
ماليین ومائتان ألف دينار كويتي الغیر). 

وقد تم تحويل مبلغ (4,200,000) د.ك (فقط وقدره أربعة ماليین ومائتان ألف دينار كويتي الغیر)
لحساب الشركة في بنك الكويت الدولي وذلك عن قیمة العقار المباع، علمًا بأن ھذه الصفقة لم

ينشأ عنھا أي أثر على المركز المالي للشركة. 

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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