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Market Notice)015( إشعــار الســوق
جلنة مؤشر بورصة قطر تقرر إخراج شركة جمموعة إزدان القابضة من مكونات املؤشر بصورة مؤقتة
QSE INDEX COMMITTEE DECIDES TO TEMPORARILY REMOVE EZDAN HOLDING FROM THE
COMPONENTS OF QSE INDEX
Date:

2017/05/29

:التاريخ

In a meeting held last night, the Index
Committee of Qatar Stock Exchange
(QSE) decided to temporarily remove
Ezdan Holding Group Co. from the
components of QSE Index in light of
Ezdan EGM decision in principle to
transform it from a public shareholding
company to a private joint stock
company.

قررت جلنة مؤشر بورصة قطر يف اجتماع عقدته الليلة

The Index Committee decided that the
effective date of the removal will be as
of the closing of the trading session on
May 29th, after QFMA approval. Ezdan
weight
will
be
proportionately
redistributed to the remaining index
constituents of QE Index and QE Al
Rayan Islamic Index.

وقد قررت اللجنة تطبيق القرار اعتبارا من نهاية جلسة

املاضية إخراج شركة جمموعة إزدان القابضة من مكونات
 وذلك على ضوء قرار،مؤشر بورصة قطر بصورة مؤقتة
اجلمعية العامة غري العادية للشركة املوافقة مبدئيا على
حتول الشركة من شركة مساهمة قطرية عامة إىل شركة
.مساهمة قطرية خاصة

 وذلك،2017  مايو29 التداول يف البورصة ليوم اإلثنني
بعد احلصول على موافقة هيئة قطر لألوسواق املالية على
 ووسيتم توزيع الوزن احلالي لشركة جمموعة إزدان.القرار
القابضة بالنسبة والتناوسب على باقي مكونات مؤشر
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.بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان اإلوسالمي
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The committee decision was taken
based on the provision in the Index
Methodology providing
for the
Committee to make operational
adjustments to the index on an
exceptional basis if required in order to
maintain a fair and orderly market
and/or is in the best interest of the
investors
and/or
for
proper
functioning of the markets.

وجاء قرار اللجنة إخراج إزدان القابضة من مكونات
املؤشراوستنادا إىل قواعد منهجية املؤشر اليت تتيح للجنة
إدخال تعديالت عليه يف حاالت اوستثنائية فيما لو اوستدعت
احلاجة لذلك حفاظا على وسوق عادلة منظمة ومحاية
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. ملصاحل املستثمرين واحملافظة على كفاءة عمل السوق

