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Arabtec Holding PJSC

Market Release

Arabtec Annual General Assembly Approves Recapitilisation
Programme
Abu Dhabi 18 April 2017 – Shareholders of Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “the Group”), a leading
contractor for social and economic infrastructure, today approved all resolutions presented at the Annual
General Assembly (AGA), Chaired by H.E. Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi, Arabtec’s Chairman
alongside his fellow Directors.
At the meeting the shareholders approved the ordinary resolutions including the approval of the
Company’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016 and ratifying the
appointment of Mr. Jamal Saeed Al Nuaimi as a member of the Board of Directors.
In addition, the shareholders approved the special resolutions relating to the Recapitilisation Programme
and authorized the Board of Directors and any person authorised by the Board of Directors to duly
implement the resolutions.
Commenting at the AGA, Hamish Tyrwhitt, Group CEO said ….”I would like to thank our shareholders for
their ongoing support. I am fully committed to repaying your loyalty by working to rebuild and unlock the
Arabtec Group’s undoubted potential in each of the markets and geographies in which we operate”.

About Arabtec Holding:
Arabtec is a leading contractor for social and economic infrastructure. The Group improves the quality of
life of people living in the communities that it creates. Arabtec’s impressive 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.
Arabtec was the first private construction firm to list on the Dubai Financial Market in 2005. Today, the
Group consists of numerous subsidiaries with specialisations spanning all segments of the construction
cycle, with a vision of building the future.

For more information, please visit www.arabtecholding.com, or contact:
Investors Relations
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7000
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بيان للسوق
الجمعية العمومية السنوية لـ أرابتك تعتمد برنامج إعادة هيكلة رأس المال
أبوظبي  18أبريل  :2017قام المساهمين بشركة "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة الشركات
الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،اليوم باعتماد جميع الق اررات التي طرحت على
الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية السنوية") والتي ترأسها سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي ،رئيس مجلس إدارة
أرابتك بصحبة زمالئه أعضاء مجلس االدارة.
هذا وقد قام السادة المساهمين خالل االجتماع باعتماد الق اررات العادية والتي شملت اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016والمصادقة على تعيين السيد /جمال سعيد النعيمي كعضو بمجلس اإلدارة.
باإلضافة إلى ذلك ،قام السادة المساهمين باعتماد الق اررات الخاصة المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة رأس المال وتفويض مجلس
اإلدارة وأي شخص يفوضه المجلس بالقيام بتطبيق هذه الق اررات حسب االصول.
وتعقيباً على اجتماع الجمعية العمومية السنوية ،صرح هاميش تيرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة "أود اغتنام هذه الفرصة
للتوجه لمساهمينا الكرام بالشكر والت قدير لدعمهم المتواصل لنا ،واليوم أود أن أعرب عن التزامي التام برد وفائكم لنا بالعمل
الجاد على إعادة بناء أرابتك واطالق العنان إلمكانيتها الكبيرة في كل االسواق التي نعمل بها"

نبذة عن أرابتك القابضة:

"أرابتك" هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية ،وهي تحرص دائماً
على إيجاد أفضل السبل للمساهمة في تحسين جودة حياة األفراد ضمن مجتمعاتها .وقد نفّذت الشركة مجموعة متنوعة من
المشاريع اإلنشائية البارزة ،مثل تشييد برج خليفة ،وهو أطول مبنى في العالم ،وفندق قصر اإلمارات ،أحد أبرز معالم إمارة

أبوظبي ،فضالً عن عدد آخر من المشاريع التقنية ،مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.
تم إدراج أربتك في سو وووق دبي المالي عام  2005كأول شو ووركة إنشو وواءات خاصو ووة تتحول إلى شو ووركة مسو وواهمة عامة ،واليوم
تضم "أرابتك القابضة" العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات ،وتسعى لتحقيق رؤيتها الرامية
للمساهمة في رسم مالمح المشهد العمراني الحديث في المنطقة.
للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،www.arabtecholding.com :أو التواصل مع:
إدارة عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com
1

