6th August 2018
In relation to recent media reporting on Mr. Abu Nahl and Nest Group of companies, please see
below company statement:

في محاولة مكشوفة و يائسة من الخصوم لثني المجموعة عن متابعة اجراءاتها القضائية و القانونية امام القضاء األميركي
المختص بوجه المديرين التنفيذيين إلحدى الشركات الموضوعة قيد التصفية بعد شطبها و سحب رخصتها المصرفية بفعل
االتهامات الموجهة من الخزانة األميركية ضدهم و التي سمتهم باالسم ناسبة عليهم جرائم غسيل األموال و االتجار
بالمخدرات
ان تلك الحملة اإلعالمية المتعمدة في التوقيت و المضمون المشبوه و المغلوط ،تمثل دليال ساطعا على تعمد الخصوم التعسف
في استعمال اإلجراءات القضائية في لبنان و التالعب بالمعطيات القضائية على نحو مكشوف بهدف إساءة استخدام النظام
القضائي اللبناني من قبل الخصوم عبر حمالت إعالمية تمس بسمعة المجموعة و رئيسها  ،معتقدين ان ذلك يشكل وسيلة
ضغط على السيد غازي ابو نحل للتنازل عن الدعاوى المرفوعة من قبله دوليا
ان المجموعة تؤكد في مواجهة ذلك التعسف على استعمالها لحقوقها في الدفاع امام القضاء اللبناني الذي تعول عليه لوضع
حد لسوء استعمال الخصوم لالجراءات القضائية و لوضع حد لالساءة المتعمدة التي تتم من خالل إساءة الخصم استعمال تلك
اإلجراءات في حمالت إعالمية مغرضة
لقد حاول الخصوم مطلقي االتهامات الباطلة مؤخرا إقحام االنتربول الدولي في تلك اإلجراءات و في حمالتهم اإلعالمية ،
األمر الذي رفضه االنتربول الدولي في ليون  -فرنسا
إن المكاتب الرئيسية للمجموعة موجودة في قبرص منذ عام  1990والسيد أبو نحل وعائلته لديهم الجنسية القبرصية.
واإلدعاءات الواهية بأن العائلة مختبأة بقبرص ليس لها أي أساس من الصحة ومغلوطة بشكل كامل
مجموعتنا التي تزوال نشاطها في أكثر من  23دولة ،مشهود لها دائماً بإلتزامها بأعلى مستويات حوكمة الشركات ،وكذلك
القواعد والقوانين التنظيمية .وإن تلك اإلدعاءات العارية من الصحة لن تكون عقبة لنا في سعينا لتحقيق العدالة ونتطلع دائماً
لمزيد من دعم طلباتنا القانونية المنظورة أمام محاكم لبنان والمحاكم الدولية
Criminal allegations brought in Lebanon against Nest Group Chairman and CEO which includes
Trust Group, Mr Ghazi Abu Nahl, and his senior leadership are unfounded and untrue. They are
made in retaliation to legitimate legal claims brought in international courts by Mr Abu Nahl
against individuals who were Executives of a Lebanese bank found by the US authorities to be
involved in money laundering and drug trafficking. These allegations are used by our accusers to
abuse and manipulate the Lebanese judicial procedures, which is an insult to the legal system.
They are only designed to put pressure on Mr Abu Nahl to drop the claims. We will use our right
of defence before the Lebanese Courts to put an end to abuse and manipulation of the legal
system that unlawfully targets our reputation and interests.

A recent attempt by our accusers to engage Interpol was rejected by Interpol Lyon due to the
personal nature of the accusations.
The Group headquarters has been in Cyprus since 1990, and Mr Abu Nahl and his family are
Cypriot Nationals. The ridiculous allegations that they are hiding in Cyprus are completely false.
Our group, which operates in 23 countries, adheres to highest level of corporate governance,
rules and regulations. These false allegations will not deter our pursuit of justice and we are
looking forward to further support our claims heard by the Lebanese and international courts.

