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Results of Arabtec Holding
Shareholders' Meeting

نتائج إجتماع المساهمين

Dubai, 2 June 2016 – Arabtec Holding PJSC
("Arabtec" or “Company”), a leading
engineering and construction group specialising
in complex projects in the Middle East,
announces today the results of its shareholders'
meeting held yesterday at the Abu Dhabi
Chamber of Commerce.
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لشركة أرابتك القابضة

أو "الشركة") مجموعة الشركات الهندسية واإلنشائية الرائدة المتخصصة
في تنفيذ المشاريع الهندسية واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق

األوسط عن عن نتائج اجتماع مساهميها الذي عقد يوم أمس في غرفة
.أبوظبي للتجارة والصناعة

In line with the Board of Directors'
recommendation, the Company's shareholders
approved the use of AED 219,559,343 legal
reserves and AED 784, 875,000 share premium
reserves to reduce the Company's accumulated
losses by a total amount of AED 1,004,434,343.

 وافق المساهمين على استخدام،وبناء على توصيات مجلس اإلدارة

Additionally, the shareholders also approved
the proposed increase in the number of Board
members by two directors, to seven in total, and
the appointments of both nominees, Mr Tariq
Ahmad Al Masaood Al Mehairbi and Mr
Ghannam Butti Khaleefa Al Mazrouei, as
independent directors.

 وافق المساهمين على الزيادة المقترحة في عدد،باإلضافة إلى ذلك

Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi, Board
Member and Acting CEO of Arabtec Holding,
said "We are delighted to welcome Mr Tariq
Ahmad Al Masaood Al Mehairbi and Mr
Ghannam Butti Khaleefa Al Mazrouei as
independent members to the board of Arabtec
Holding. Both individuals have a deep level of
knowledge and experience and will provide
valuable insights to Arabtec as we continue to
build a platform for growth in 2016 and
beyond.”

 عضو مجلس، سعيد محمد المحيربي/ صرح المهندس،وبهذا الشأن

- THE END –

-انتهى-

 درهم وكذلك احتياطي219, 559,343 االحتياطي القانوني وقدره
 درهم للتخفيض من784, 875,000 عالوة اإلصدار بمبلغ وقدره
. درهم1,004,434,343 خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ كلي وقدره

7 أعضاء مجلس اإلدارة من خالل تعيين عضوين ليصبح العدد الكلي
 طارق أحمد/ حيث اعتمد المساهمين تعيين المرشحين السيد،أعضاء
 غنام بطي خليفة المزروعي كعضوين/المسعود المحيربي والسيد
.مستقلين

 "من دواعي سرورنا: اإلدارة والرئيس التنفيذي باإلنابة لـ أرابتك القابضة
 غنام بطي/ طارق أحمد المسعود المحيربي والسيد/الترحيب بالسيد

،خليفة المزروعي كعضوين مستقلين بمجلس إدارة أرابتك القابضة
فالمؤهالت والخبرات التي يتمتعان بها من شأنها وبكل تأكيد تقديم

إضافة قيمة وهامة لـ أرابتك وللجهود الحثيثة المبذولة لتأسيس قاعدة
". واالعوام التي تليه2016 مستدامة للنمو والتطور في

).ع.م.أرابــــتــــك الــقـــابـــــضـــــة (ش
Arabtec Holding (PJSC)

About Arabtec Holding

:نبذة عن أرابتك القابضة

A leading engineering and construction group specialising
in complex projects in the Middle East including
commercial, residential, civil infrastructure and oil & gas
projects.

مجموعة الشركات الرائدة والمتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية
 بما في ذلك المشاريع، واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط
. ومشاريع البنى التحتية ومشاريع النفط والغاز،التجارية والسكنية

The UAE-based group’s list of completed projects includes
iconic buildings such as the world’s tallest building, the Burj
Khalifa in Dubai, and Abu Dhabi landmark, the Emirates
Palace Hotel; as well as other technically challenging work
on airports and related infrastructure.

،ونفذت شركات المجموعة التي تتخذ من دولة اإلمارات مقراً لها
 مثل تشييد برج،مجموعة متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة
 فضالً عن، وفندق قصر اإلمارات، وهو أعلى مبنى في العالم،خليفة
. مثل المطارات ومرافق النفط والغاز،عدد آخر من المشاريع التقنية

In 2005, Arabtec became the first construction company to
be listed on the Dubai Financial Market. Today, Arabtec
Holding consists of many subsidiaries, with specialisations
spanning all segments of the construction cycle. The group
is currently working on some of the most prestigious
projects in the Middle East, such as the Louvre Museum in
Abu Dhabi.

 كأول شركة إنشاءات2005 تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام
 واليوم تضم أرابتك القابضة.خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة
.العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات
وتعمل الشركة في الوقت الراهن على مجموعة من أبرز المشاريع
. بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي،اإلنشائية في منطقة الشرق األوسط

For more information, please visit
www.arabtecholding.com
Investor relations contact information:
Tel. +971 2 333 6734

: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة
www.arabtecholding.com

معلومات االتصال بقسم عالقات المستثمرين
+971 2 333 6734 :هاتف

