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Creditors 

 

 

 

Dubai, September 30th, 2017 – Dubai based Gulf General Investment Co. PSC 

(GGICO) announced that it has completed an AED 2.1 Billion (USD 584 Million) 

Debt Restructuring after obtaining agreement from the majority of its creditors.  

 

Mr. Abdalla Juma Al Sari, Chairman of the company, believes this is a win-win deal 

both for GGICO and the creditors. “Driven by market conditions, we have 

obtained enough time until 2023 to dispose of our non-core assets in an organized 

and structured manner and to retire the debts. Subsequently, the company will focus 

on its core assets with very low leverage” Mr. Al Sari said. He thanked all the 

Creditors, Steering Committee Members and its Chairman Mr. Bruno Navarro, the 

Financial Advisor PricewaterhouseCoopers, Legal Counsel M/s. Al Tamimi and Co., 

Legal Counsel of the creditors M/s. Allen & Overy, the Security Agent Deutsche 

Bank and the Company Management for achieving this milestone. 
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 بنوكها الدائنةالخليجية لالستثمارات العامة توقع إعادة هيكلة الديون مع 

 

 

أعلنت الشركة الخليجية لالستثمارات العامة )جيجكو(، التي تتخذ من دبي  - 2017سبتمبر  30دبي، 

د مليون دوالر أمريكي( بع 584مليار درهم ) 2.1مقرا لها، أنها أكملت إعادة هيكلة الديون بقيمة 

  .الحصول على موافقة من غالبية البنوك الدائنة

 

الشركة أن هذه الصفقة مربحة لكل من أكد السيد عبد هللا جمعة السري، رئيس مجلس إدارة الشركة، 

حصلنا على ما فقد بسبب ظروف السوق، بأنه  . وأضافالخليجية لالستثمارات العامة والبنوك الدائنة

لتسديد بطريقة منظمة للشركة صول غير األساسية ذلك لبيع األو 2023يكفي من الوقت حتى عام 

المدرة لألرباح مع المحافظة على نسبة تركز الشركة على أصولها األساسية هذا و س. القروض البنكية

السيد  ورئيسهاشكر جميع الدائنين وأعضاء اللجنة التوجيهية ري السعبدهللا السيد رفع مالي منخفظة.  

 المستشار المالي برايس ووترهاوس كوبرز، المستشارشكله من البنوك الدائنة وكل من المبرنو نافارو 

دويتشه بنك وإدارة وألين آند أوفيري، بنوك الدائنة لل، المستشار القانوني مشاركوهلتميمي وا القانوني

 .الشركة لتحقيق هذا اإلنجاز

 

 انتهى

 

 


