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الموضوع: المعلومات الجوهرية األخرى

OFFTECHOLDING GROUP PLC announces the
occurrence of the following material event:

تعلن شركة مجموعة أوفتك القابضة عن وقوع الحدث
الجوهري المبين أدناه للشركة:

Material Event الحدث الجوهري

Date of event: 16-12-2021 تاريخ الحدث الجوهري: 2021-12-16

Discontinuation of the Company’s activities or of any of
its branches, factories or subsidiaries and the reasons
thereto

توقف الشركة أو أحد فروعها أو مصانعها أو الشركات التابعة
لها عن العمل وأسباب ذلك

                                                                                                                       
                                                         19/12/2021

افصاح أمور جوهرية                                                                                           

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة مجموعة أوفتك القابضة قد
اتخذ قراره بتاريخ (2021/12/16) بوقف كافة األنشطة واألعمال
:للشركات التالية
شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة االلكترونية -
الشركة المصرية للوالء والمكافآت -

وهي شركات تابعة لشركة مجموعة أوفتك القابضة، وذلك لعدم توافق
هذه األنشطة مع رؤية واستراتيجية المجموعة في المستقبل حيث أن
استراتيجية المجموعة تتركز بشكل أساسي على القطاعات واألنشطة
الرئيسية للمجموعة. هذا وسوف يتم انهاء جميع هذه األنشطة واألعمال
.بحلول نهاية العام (2021) بحد أقصى
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االدارة
الياس بدور                                                                                                                  
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
Chairman of Board of Directors
User Name:       Fares Hakim

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
رئيس مجلس اإلدارة

Fares Hakim      :اسم المستخدم
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