Press Release March 14, 2011

$250 million Medium-Term Loan to Rakeen Development

CFH Group, in its capacity as financial advisors to Rakeen Development in Ras Al
Khaimah UAE, has announced the successful completion in arranging a medium-term
loan syndication amounting $250 million to Rakeen. Credit Suisse bank acted in the
capacity of a lead manager along with other participating local and international
banks.

Mr. John Bernson, the Executive Manager of Rakeen, commented on the market's
confidence and the soundness in the credit standing of the UAE government in
general and Ras Al Khaimah in particular.

Mr. Bernson stressed on the promising

future for Rakeen's investments and development projects in the Middle East, Central
Asia and Africa.

Mr. Fawzi E. Farah, the CEO of CFH Group, commented on the role of CFH in
providing financial advisory services to include mergers and acquisitions, arranging
debt-financing services, raising capital and refinancing/restructuring of long-term
loans. Also, Mr. Farah believes that "as global financial crises recede, we see a
noticeable improvement in the liquidity among the banks operating in the region.
This in my opinion should provide ample opportunities for institutions seeking fresh
financing and/or opportunities to restructure existing debt".
___________________________

بيان الصحفي في ٢٠١١/٠٣/١٤
 ٢٥٠مليون قرض الى شركة ركين العقارية
أعلن ت مجموع ة س ي اف ات ش  CFHالمالي ة ،والت ي تتخ ذ م ن بي روت مرك زاً لھ ا ،وبص فتھا
المستشار المالي لشركة ركين العقارية  Rakeenفي رأس الخيمة في االم ارات العربي ة المتح دة
عن النجاح التام لعملية ترتيب قرض متوسط االجل بقيمة  ٢٥٠مليون دوالر الى ش ركة رك ين،
وقد قام بنك كريدي سويس  Credit Suisseبدور المدير القيادي لالصدار مع مجموعة اخ رى
من البنوك المحلية والدولية.
وق د عل ق الس يد ج ون برنس ون ،الم دير التنفي ذي لش ركة رك ين "ان نج اع العملي ة يعك س ثق ة
االس واق المالي ة بالق درة االئتماني ة لدول ة االم ارات العربي ة بش كل ع ام ولحكوم ة رأس الخيم ة
بش كل خ اص .وأك د الس يد برنس ون ان المس تقبل واع د لالس تثمارات والمش اريع التطويري ة الت ي
تقوم بھا شركة ركين في الشرق االوسط ،وآسيا الوسطى ،وأفريقيا".
كما علق السيد فوزي فرح الرئيس التنفيذي لمجموعة سي اف ات ش ع ن دور الش ركة ف ي تق ديم
خ دمات األستش ارات المالي ة بم ا فيھ ا ال دمج و األس تحواذ Merger & Acquisition
واالستشارات في عملي ات تموي ل الش ركات بم ا فيھ ا زي ادة رؤوس االم وال او ترتي ب الق روض
المص رفية طويل ة االم د واع ادة ھيكل ة ال ديون .وف ي ھ ذا الس ياق فق د أك د الس يد ف رح "ان ه وبع د
انحسار االزمة المالية بشكل عام والتحسن الملحوظ ف ي الس يولة ف ان ھن اك ف رص س انحة لعملي ة
تمويل الشركات واعادة ھيكلة الديون في دول الخليج والمنطقة العربية بشكل عام".
انتھى البيان

