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ARABTEC HOLDING INVITES SHAREHOLDERS TO SUBSCRIBE TO
ITS AED 1.5 BILLION RIGHTS ISSUE
Dubai, UAE – 03 May, 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or the “Group”), a leading contractor for
social and economic infrastructure, invites all shareholders to subscribe to its AED 1.5 billion Rights
Issue. The subscription period will commence on 15 May, 2017 until (and inclusive of) 28 May, 2017.
The Rights Issue is a key milestone in Arabtec’s Recapitalisation Programme which will see Arabtec raise
AED 1.5 billion in equity allowing the Group to extinguish accumulated losses on its balance sheet,
putting the Group on an accelerated path to resuming dividend payments. The Recapitalisation
Programme strengthens the Group’s financial position for the benefit of all stakeholders.
Mr. Hamish Tyrwhitt, Group Chief Executive Officer of Arabtec, said: “While we have had challenges in
previous years, Arabtec is positioned for future growth. The launch of the Rights Issue is an important
step towards completing our Recapitalisation Programme, which is an integral part of phase one of our
three stage strategic plan; to stabilise, prepare then grow. The support of our shareholders will enable
us to capitalise on the positive long-term outlook for the construction and engineering sector in our key
geographic markets to reposition the Group to deliver profitable and sustainable growth for all our
shareholders”.
Arabtec’s largest shareholder, Aabar Investments PJS, has committed to subscribe to its full entitlement
under the Rights Issue and any unsubscribed shares remaining up to AED 1.5 billion, reflecting its
continued support for the Group.
The Rights Issue proceeds will be used to fund ongoing projects, support the new business plan and
provide financial flexibility to pursue growth opportunities.
For full details on how to subscribe and expected key dates please visit www.arabtecholding.com.

- 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 Manager
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7798
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أرابتك القابضة تدعو المساهمين لالكتاب بأسهم زيادة رأس مالها بقيمة  1.5مليار درهم
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  03مايو " :2017أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة
الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،تدعو جميع المساهمين لالكتتاب بأسهم
زيادة رأس مالها بقيمة  1.5مليار درهم .ستبدأ مدة االكتتاب في  15مايو  2017وحتى  28مايو ( 2017وخالل اليوم
الموافق لهذا التاريخ).
يعد إصدار أسهم زيادة رأس المال مرحلة رئيسية من مراحل برنامج إعادة هيكلة رأس مال أرابتك والتي ستشهد جمع أرابتك
لمبلغ  1.5مليار درهم كجزء من رأس المال المدفوع .االمر الذي سيتيح لـ ارابتك إطفاء خسائرها المتراكمة الواردة في ميزانيتها
العامة كما هي في  31ديسمبر  ،2016كما سيضع المجموعة على طريق حثيث نحو العودة مرة أخرى لتوزيع األرباح على
مساهميها .إن برنامج إعادة هيكلة رأس المال سيعزز الوضع المالي للمجموعة كما أنه سيعود بالنفع على كافة األطراف
المعنية.
وتعقيباً على ذلك ،صرح هاميش تيرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة "مع اننا قد واجهنا العديد من الصعوبات والتحديات على
مدى األعوام الماضية ،إال أن ارابتك في وضع يمكنها من النمو مستقبالً ،وتمثل عملية البدء بطرح أسهم زيادة رأس المال
لالكتتاب خطوة هامة نحو إنجاز برنامج إعادة هيكلة رأس المال ،والذي يشكل بدوره جزءاً ال يتجزء من المرحلة األولى من
خطتنا االستراتيجية المكونة من ثالثة مراحل ،أال وهي التوصل إلى االستقرار ومن ثم اإلعداد وبعد ذلك النمو .إن دعم
مساهمينا سيمكننا من االستفادة من التوقعات اإليجابية لقطاع اإلنشاءات واألعمال الهندسية على المدى البعيد في اسواقنا
الرئيسية مما سيوجه المجموعة نحو تحقيق نمو مربح ومستدام لجميع المساهمين".
هذا وقد التزم أكبر مساهمي أرابتك -آبار لالستثمارات ش.م.خ -.باالكتتاب بكامل حصتها في أسهم زيادة رأس المال وكذلك
في أية أسهم لم يكتتب بها وصوالً إلى  1.5مليار درهم ،وهو األمر الذي يعكس دعمها المستمر للمجموعة.
سيتم استخدام العائدات من اسهم زيادة رأس المال لتمويل المشاريع القائمة ولدعم خطة العمل الجديدة إلى جانب توفير
المرونة المالية الغتنام فرص النمو المتاحة.
للحصول على كافة التفاصيل حول كيفية االكتتاب والتواريخ الرئيسية المتوقعة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.arabtecholding.com
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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.
أربتك في سوق دبي المالي عام  2005كأول شركة إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة ،واليوم تضم
تم إدراج ا
"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 :
للحصول على معلومات أخرى ،يرجى التواصل مع:
ساره شديد

مدير عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com
+971 )0( 2 333 7798
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