CMP/DEC/2016/0011
24th December 2016
Mr. Amro Al Muharib
Director ‐ Continuous Disclosure Department
Capital Market Authority
P.O. Box 3913
Safat 13040
State of Kuwait
Dear Mr. Al Muharib,
Subject: GFH Prepays and Fully Settles US$300 Million Syndicated Facility
GFH Financial Group (“GFH”) would like to inform its shareholders and the markets that it has
paid the entire amount of its US$300 million syndicated financing facility which was originally
drawn in 2006. The facility was due on a yearly installment basis, with final maturity in July 2018,
where GFH has prepaid the outstanding amount of US$29 million recently .
As a result of this financing prepayment, GFH’s consolidated financing liabilities have been
reduced from over US$1 billion in 2008 to US$112 million currently, with a low debt to equity
ratio of 16%.
The prepayment of such financing facility will strengthen GFH’s balance sheet and is expected to
be reflected in Q4‐2016.
Yours Sincerely,

Nabeel Mirza
Compliance Director & MLRO

ملحق رقم  - 11نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ

 24ديسمبر 2016

اسم الشركة المدرجة

مجموعة جي إف إتش

المعلومة الجوهرية

تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم األسواق والسادة المساهمين عن قيام المجموعة
بالسداد المبكر لكامل التسهيالت التمويلية المشتركة البالغ قيمتها االجمالية  300مليون
دوالر أمريكي والتي حصلت عليها المجموعة في عام  .2006مما يذكر أن هذه
التسهيالت كانت مستحقة السداد على أقساط سنوية ،مع تاريخ استحقاق نهائي في شهر
يوليو  ،2018حيث بادرت المجموعة مؤخرا بسداد  29مليون دوالر امريكي مقدما قبل
حلول تاريخ االستحقاق المحدد لها.
وبالسداد المبكر هذا تقلص حجم االلتزامات التمويلية للمجموعة التي تجاوزت قيمتها مليار
دوالر أمريكي في عام  ، 2008لتصبح اآلن بمقدار  112مليون دوالر أمريكي  ،مع
معدل ديون مقابل الحقوق بنسبة .%16

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

هذا السداد سوف يعزز الميزانية العمومية للمجموعة ومن المتوقع انعكاس هذا األثر في
النتائج المالية في الربع األخير من سنة .2016

