
Claim No. CFI-103-2020

IN THE DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE COURTS IN 

THE COURT OF FIRST INSTANCE

IN THE MATTER OF ENBD REIT (CEIC) PLC

and

IN THE MATTER OF THE DIFC COMPANIES LAW NO. 5 OF 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Claim Form was issued on 18 

November 2020 seeking the confirmation by the Court (i) of the 

reduction of the share capital of the above named Company; and (ii) 

that the Distributable Reserve created by the said reduction of share 

capital is distributable.

AND NOTICE IS FURTHER GIVEN that the said Claim Form is 

directed to be heard before H.E. Justice Ali Al Madhani in the Court of 

First Instance in the Dubai International Financial Centre Courts at 

Ground Floor, Building 4, the Gate District, Dubai International 

Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates on 6 December 2020.

ANY creditor or shareholder of the said Company desiring to oppose 

the making of an Order for the confirmation (i) of the reduction of the 

share capital of the Company; and (ii) that the Distributable Reserve 

created by the said reduction of share capital is distributable, should 

appear at the time of the hearing in person or by Counsel for that 

purpose.

A copy of the said Claim Form will be furnished to any such person 

requiring the same by the undermentioned Legal Representative on 

payment of the applicable charge for the same (if any).

DATED: 30 November 2020

White & Case LLP  

Level 6, Burj Daman

Al Mustaqbal Street 

Dubai International Financial Centre 

P.O. Box 9705  

Dubai, UAE 

Legal Representatives for the Claimant

NOTICE TO CREDITORS AND SHAREHOLDERS OF ENBD REIT (CEIC) PLC

CFI-103-2020طلب رقم 

لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي

لدى المحكمة االبتدائية 

بي ال سي( سي أي آي سي) بشأن إي ان بي دي ريت 

2018لسنة 5بشأن قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات رقم 

سعياً 2020نوفمبر 18بأنه تم تقديم طلب في أعطي هذا االعالن لإلشعار 

تخفيض رأس مال الشركة المشار ( (iللحصول على أمر من المحكمة لتأكيد 

الً اعتبار االحتياطي الناتج عن تخفيض رأس المال قاب( ii)اليها أعاله، و

.  للتوزيع

ضي بأن الطلب المذكور سيتم عرضه أمام سعادة القاكما يؤكد هذا اإلشعار

لعالمي علي المدحاني لدى المحكمة االبتدائية، في محاكم مركز دبي المالي ا

، جيت ديستريكت، مركز دبي المالي 4الواقعة في الطابق األرضي، بناية 

.2020ديسمبر 6العالمي، دبي، االمارات العربية المتحدة بجلسة 

(   (iأي الدائنين أو الشركاء باالعتراض على األمر بتأكيدمن يرغب من

اعتبار االحتياطي الناتج( ii)تخفيض رأس مال الشركة المشار اليها أعاله، و

الستماع عن تخفيض رأس المال قابالً للتوزيع، يجب عليه حضور جلسة ا

.المذكورة أعاله شخصياً أو بواسطة مستشار قانوني لهذا الغاية

ذج سيتم تزويد من يطلب من االشخاص المذكورين أعاله بنسخة من نمو

إن )ك الطلب وذلك من قبل الممثل القانوني أدناه مقابل الرسوم المقررة لذل

(.  وجدت

2020نوفمبر 30: التاريخ

وايت اند كيس ال ال بي 

، برج ضمان6طابق 

شارع المستقبل

مركز دبي المالي العالمي 

9705صندوق بريد رقم 

دبي، االمارات العربية المتحدة 

الممثل القانوني للمدعي 

بي ال سي( سي أي آي سي)إعالن لدائني وشركاء شركة إي ان بي دي ريت 

Effect of this notice in lay terms: ENBD REIT (CEIC) PLC (the “Company”) is 

applying to court to reduce its share capital, to

create a reserve of funds that can be used to pay dividends to its 

shareholders, or for any other lawful purpose. Any creditor or shareholder of 

the Company desiring to oppose the application should appear at the DIFC 

Court hearing on 6 December 2020.

بي ال( سي أي آي سي)تقدمت شركة إي ان بي دي ريت : مبسط لفحوى هذا اإلعالنملخص 

ماله لسداد للمحكمة بطلب لتخفيض رأسمالها و انشاء احتياطي مالي يمكن استع"( الشركة)"سي 

ة أو من يرغب من أي من دائني الشرك. األرباح للشركاء في الشركة أو ألي غرض قانوني آخر

لمي الشركاء باالعتراض على هذا الطلب عليه الحضور بجلسة محاكم مركز دبي المالي العا

.2020ديسمبر 6بتاريخ 


