قائمة المعلومات المتعلقة بأسهم زيادة رأس مال أرابتك
المعلومات الرئيسية
حجم األسهم
المطروحة

كيفية ومكان االكتتاب

 1,500,000,000درهم
سهم واحد جديد لكل  3.07671سهم مملوك

الهيكل

سعر االكتتاب
المشاركة

زيادة رأس المال من  4,615,065,000درهم إلى
 6,115,065,000درهم

على األفراد التوجه إلى فرع بنك ابوظبي األول (بنك ابوظبي الوطني سابقا)
وإحضار:
 رقم المستثمر الوطني ،و
 أصل وصورة جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة هوية اإلمارات
تعبئة نموذج طلب االكتتاب ودفع المبالغ المالية.

 1درهم لكل سهم جديد
ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الغير مشاركين وصوالً إلى
)1( %24.53

( )1بالخضوع إلجراء تعديالت طفيفة حيث أنه لن يتم إصدار كسورمن السهم الواحد

للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على الدعوة لالكتتاب على
www.arabtecholding.com
الشخصيات االعتبارية – يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لشركة ارابتك

نظرة على اإلجراءات والتواريخ الرئيسية
 3مايو
نشر الدعوة لالكتتاب

 11مايو
تاريخ االستحقاق

 28مايو
اختتام مدة االكتتاب

 15مايو
افتتاح مدة االكتتاب
اليوم األول لتداول حقوق االكتتاب
 9مايو
آخر يوم لشراء األسهم
المخولة بحقوق االكتتاب في
أسهم زيادة رأس المال

فروع البنك المستلم
أبوظبي
العين
المنطقة الغربية

دبي

اإلمارات الشمالية

الفرع الرئيسي
(تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس)
فرع العين الجديد
(شارع علي ابن ابي طالب)
فرع مدينة زايد

 21مايو
آخر يوم لتداول حقوق االكتتاب

مع حلول  5يونيو
التخصيص ورد
األموال

مركز التواصل
في حال حاجتك ألي معلومات إضافية يرجى االتصال على
للرد على أية استفسارات متعلقة بخدمات المستثمر لدى سوق دبي المالي الرجاء التواصل مع
مركز خدمات العمالء على
هاتف رقم +971 (4) 305 5555
البريد االلكتروني customerservice@dfm.ae

(مبنى فرع مدينة زايد)
فرع دبي الرئيسي
(بناية أحمد حاضر المريخي)
فرع شارع الشيخ زايد
(بناية برج الروليكس)
رأس الخيمة – فرع النخيل
الشارقة – فرع البحيرة
الفجيرة – شارع حمدان بن عبدهللا
عجمان – شارع المصفوت
أم القيوين  -شارع الملك فيصل

للرد على أية استفسارات متعلقة باالكتتاب في اسهم الزيادة الرجاء التواصل مع مركز
الخدمات لدى بنك ابوظبي االول (سابق ًا بنك ابوظبي الوطني) على
هاتف رقم+971 (2) 616 1800 :

للمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة موقع الشركة
www.arabtecholding.com
البريداإللكترونيri.info@arabtecholding.com :

تهدف المعلومات الموضحة أعاله إلى تقديم نظرة عامة عن برنامج إصدار أسهم زيادة رأس المال المطبق من قبل أرابتك القابضة ش.م.ع ("أرابتك") .ينبغي قراءة دعوة المساهمين لالكتتاب
الصادرة عن شركة أرابتك بتاريخ  3مايو "( 2017الدعوة") لالطالع على التفاصيل الكاملة لإلجراءات التي ينبغي عليكم اتخاذها .إذا كانت لديكم أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي ينبغي
عليكم اتخاذها ،نوصيكم بالتماس المشورة من مستشاركم المالي والقانوني.

