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ARABTEC LAUNCHES AED 1.5 BN RIGHTS ISSUE
Dubai, UAE – 1 May 2017: The Board of Directors of Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or the “Group”), a
leading contractor for social and economic infrastructure, approved the launch of the Group’s
AED 1,500,000,000 Rights Issue.
Arabtec intends to publish an Invitation to the Shareholders to Subscribe for Capital Increase on 3 May
2017, with subscription opening date on 15 May 2017 and subscription closing date on 28 May 2017.
- End -

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.

For further information, please contact:
Sara Shadid
Investor Relations
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7789
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أرابتك تبدأ بإجراءات زيادة رأس المال بقيمة  1.5مليار درهم
دبي ،اإلمااارات 1 ،ماااي  :2017قرر مجلس إدارة شر ر ر ر ر ر ررر ر أرابتررل ابضرر.ب .ر ر ر ر ر ر ر ر

("أرابتااك" او

"المجم عة") ،مجموع ابشر .ت ابرائدة ابمتخصص بتنفيذ مش.ريع اببني ابتحتي االجتم.عي واالقتص.دي ،
اببدء بإجراءات زي.دة رأس ابم.ل بضيم  1 5ملي.ر دره
تعتز أرابتل توجيه دعوة إبى ابمسر ر رر.همي بال تت.ب بأسر ر ررة زي.دة رأس ابم.ل بت.ريخ  3م.يو  ،2017علمً.
وسيغلق في  28م.يو 2017
بأنه سيت فتح ب.ب اال تت.ب
ابتداء م  15م.يو ُ 2017
ً
انتةى-نبذة عن أرابتك القابضة:

تُعد أرابتل مجموع شر .ت رائدة متخصص بتنفيذ مش.ريع اببني ابتحتي االجتم.عي واالقتص.دي  ،وهي تحرص دائم ً.على
إيج.د أف .ر ررل ابس ر رربل بلمس ر رر.هم في تحس ر رري جودة حي.ة ا فراد  .ر ررم مجتمع.تة .وقد نفمذت ابش ر ررر مجموع متنوع م

ابمش.ريع اإلنش.ئي ابب.رزة ،مثل تشييد برج خليف  ،وهو أطول مبنى في ابع.ب  ،وفندق قصر اإلم.رات ،أحد أبرز مع.ب إم.رة

أبوظبي ،ف.الً ع عدد آخر م ابمش.ريع ابتضني  ،مثل ابمط.رات واببني ابتحتي ابمتصل بة.
ت إدراج أربتل في سر رروق دبي ابم.بي ع 2005 .أول شر ررر إنشر رر.ءات خ.ص ر ر تتحول إبى شر ررر مسر رر.هم ع.م  ،وابيو

ت .أرابتل ابعديد م ابشر .ت ابت.بع في مختلف تخصص.ت قط .اإلنش.ءات ،وتسعى بتحضيق رؤيتة .ابرامي بلمس.هم
في رس مالمح ابمشةد ابعمراني ابحديث في ابمنطض
بلمزيد م ابمعلوم.تُ ،يرجى زي.رة ابموقع اإلب ترونيwww.arabtecholding.com :
لالستفسارات ُيرجى الت اصل مع:
س.رة شديد

عالق.ت ابمستثمري
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7789

