التاريخ 22 :أكتوبر 2018م
تحية طيبة وبعد،
الموضوع :الشركة التابعة للنهضة للخدمات ،شركة توباز للطاقة والمالحة :دعوة لمؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين
حول نتائج الربع الثالث لعام 2018م
تود الشركة التابعة للنهضة للخدمات ش م ع ع ،شركة توباز للطاقة والمالحة الشركة الرائدة في سفن الدعم البحري الدعوة
لمؤتمر هاتفي لمناقشة النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م.
سيكون المؤتمر الهاتفي برئاسة الفاضل /رينيه كوفود أولسن ،الرئيس التنفيذي لشركة توباز ،والفاضل /جاي داجا ،الرئيس المالي
لشركة توباز .وسيتم تقديم تقرير موجز حول األداء المالي لشركة توباز لفترة التسعة أشهر وآخر المستجدات المتعلقة باألعمال
والخطط االستراتيجية .وسوف يُفتح المجال بعدها لطرح األسئلة .كما سيتم إرسال نسخة من عرض التقرير المصاحب للمؤتمر
الهاتفي عن طريق البريد اإللكتروني قبل ساعة واحدة على األقل من بداية المؤتمر الهاتفي لمن يؤكد حضوره المسبق.
للمشاركين من خارج الواليات المتحدة األمريكية أو المملكة المتحدة أو اإلمارات العربية المتحدة ،يرجى استخدام الرقم الخاص
بلندن ،المملكة المتحدة الوارد أدناه.
التاريخ :الثالثاء 30 ،أكتوبر 2018م
الوقت :الساعة  5:00عصراً بتوقيت دبي 1:00/ظهرا ً بتوقيت لندن 9:00 /صباحا ً بتوقيت نيويورك
أرقام االتصال:
محلي – لندن ،المملكة المتحدة
محلي – نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
الرقم المجاني المحلي – اإلمارات العربية المتحدة

+442071943759
+16467224916
800035703603

رقم هوية المؤتمر60881376# :
نرحب بمشاركتكم في المؤتمر الهاتفي وندعوكم لالتصال بالرقم الهاتفي قبل  10دقائق من الموعد المحدد للمؤتمر الهاتفي حتى
يتسنى لكم التسجيل واالستماع لعرض التقرير بأكمله .كما نرجو تكرمكم بتأكيد حضوركم مسبقا ً سوا ًء عن طريق الهاتف أو
برسالة عن الطريق البريد اإللكتروني إلى الفاضل /أنكا سيجي الواردة بياناته أدناه.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
أنكا سيجي
مدير االتصاالت االستراتيجية ،أف تي آي كونسلتينج
+971(0)44372100
رقم الهاتف:
anca.cighi@fticonsulting.com
البريد اإللكتروني:

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

عن /شركة النهضة للخدمات ش م ع ع

Date: 22nd October 2018
After Compliments,
Subject: Invitation to Investors and Analysts Conference Call – Topaz Energy and
Marine Q3 2018 Financial Results
Renaissance Services’ Subsidiary, Topaz Energy and Marine, a leading offshore support vessel
company, invites you to attend an investor conference call to discuss its financial results for Q3
ended 30th September 2018.
The call will be hosted by Mr. René Kofod-Olsen, Chief Executive Officer and Jay Daga, Chief
Financial Officer, who will provide an overview of Topaz’s financial performance for the nine
months period, and a general business and strategic update. This will be followed by an opportunity
for questions and answers. A presentation to accompany the call will be emailed not less than one
hour prior to the call to those who RSVP in advance.
For those investors calling from outside of the US, UK or UAE, please use the London, United
Kingdom number listed below.
Date: Tuesday, 30th October 2018
Time: 1700 Dubai / 1300 London / 0900 New York
Dial in numbers:
Local - London, United Kingdom:
Local - New York, United States of America:
National free phone - United Arab Emirates:

+442071943759
+16467224916
800035703603

Participant Pass Code: 60881376#
We appreciate your participation. To allow sufficient time for registration and to ensure you hear
the entire presentation, we encourage you to dial in 10 minutes prior to the call time listed above.
We would be grateful if you would confirm your attendance in advance by phone or email to Anca
Cighi, whose details are given below.
For more information:
Anca Cighi
Director, Strategic Communications, FTI Consulting
Tel: +971(0)44372100
anca.cighi@fticonsulting.com

With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG

