بيان صحف

بشأن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية ارقام ( )170،171و الصادرة بتاريخ  31أكتوبر  2018و الخاصة بكال
من شركة بلتون لترويج وتغطية االكتتاب و شركة بلتون لتداول األوراق املالية
نود ان نحيط سيادتكم علما بأن شركة بلتون املالية القابضة تؤكد انها فوجئت بالقرارات سالفة الذكر و كما تؤكد على عدم
علمها بحيثيات و أسباب تلك القرارات حتى تاريخه وكذلك تؤكد الشركة على حرصها و شركاتها التابعة على االلتزام بشكل دائم
بالعمل في اطار قانون سوق املال رقم  95و الئحته التنفيذية .
وبناء على ذلك سوف تقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة للوقوف على حيثيات تلك القرارات و معرفة أسبابها و
من ثم اتخاذ اإلجراءات القانونية املتبعة لحماية مصالحها و مصالح مساهميها و عمالئها
كما تؤكد شركة بلتون املالية القابضة ان شركة بلتون لتداول األوراق املالية تمارس نشاطها املرخص لها بمزاولته بصفة
منتظمة فضال عن ان شركات املجموعة تمارس أيضا نشاطها بصفة منتظمة في اطار قرارات الهيئة العامة للرقابة املالية
سالفة الذكر

Press Release

With reference to decisions numbered 170 and 171 issued on 31/10/2018 by the board of directors of the
Financial Regulatory Authority (FRA) regarding Beltone Investment Banking and Beltone Securities
Brokerage. Please be advised that Beltone Financial Holding finds the FRA’s decisions as surprising and is yet
to be informed of their stipulations and reasons for their issuance.
The group also reaffirms its commitment and that of its subsidiary companies to operate in compliance with
the Capital Markets Law No. 95 and its executive regulations. To that end, the group will take all necessary
proceedings to obtain further details and stipulations of said decision and based upon its findings will pursue
the appropriate legal actions to safeguard its interests and those of its shareholders and clients.
The company also affirms that Beltone Securities Brokerage continues to conduct normal business
operations, and that all of the group’s companies continue to operate in line with the aforementioned FRA
decisions.

