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ARABTEC GROUP STRENGTHENS ITS TEAM WITH THE
APPOINTMENT OF BOYD MERRETT AS THE CHIEF EXECUTIVE
OFFICER OF ARABTEC CONSTRUCTION
Dubai, UAE – 7 May 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor for social
and economic infrastructure, today announced the appointment of Boyd Merrett as Chief Executive
Officer of Arabtec Construction, a wholly owned subsidiary of the Group.
Boyd joins Arabtec from CIMIC Group, where he was the General Manager for Leighton Asia in Hong
Kong, responsible for winning and delivering major building, MEP and infrastructure projects worth
over USD 7 billion. His expertise stems across an array of specialisms in the industry with more than 24
years of experience in international construction, spanning the Middle East, Asia, Europe and Africa. He
will bring forth his operational capabilities across a range of disciplines from green buildings, industrial
plants, resorts, civil infrastructure, offshore oil & gas, marine works, mining and tunneling. His exposure
encompasses driving growth in challenging markets.
Group Chief Executive Officer, Mr. Hamish Tyrwhitt comments: “Boyd will join Arabtec at a fundamental
time of restructuring the business. His role will be pivotal in building our capabilities and increasing our
profitability and returns. Boyd’s operational expertise will aid in the delivery of our goals to improve
our margins and manage our relationships to their fullest. Most importantly, I believe that Boyd will
also play a role in creating opportunities for Arabtec Construction in the future”
Boyd will assume his role as Chief Executive Officer of Arabtec Construction in July 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
Head of Investor Relations
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7798
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مجموعة أرابتك تعزز فريق عملها بتعيين بويد ميريت كرئيس تنفيذي لـ ارابتك لإلنشاءات
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  07مايو  :2017أعلنت اليوم "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة")،
مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن تعيين بويد ميريت كرئيس
تنفيذي لـ ارابتك لإلنشاءات إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
التحق بويد بـ أرابتك قادماً من مجموعة  CIMICحيث شغل منصب المدير العام لـ اليتون آسيا في هونغ كونغ واضطلع خالل
تلك الفترة بدور هام في الفوز بالعديد من المشاريع الضخمه والتي تزيد قيمتها عن  7مليار دوالر أمريكي وتنفيذها في مختلف
قطاعات اإلنشاءات واألعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية .تمتد خبرة بويد لتشمل العديد من التخصصات في
هذا المجال حيث يتمتع بخبرة تزيد عن  24عاماً في تنفيذ مشاريع اإلنشاءات الدولية في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا.
وسيعمل بويد على توظيف قدراته التشغيلية الواسعة والتي تشمل المباني الصديقة للبيئة والمصانع والمنتجعات والبنية التحتية
المدنية وحقول النفط والغاز البحرية واألعمال البحرية والتعدين وأعمال حفر األنفاق .هذا وتشمل خبرات بويد القدره على توجيه
األعمال نحو النمو في أسواق تحيط بها التحديات.
بهذا الشأن ،صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة ،السيد /هاميش تيرويت "لقد جاء التحاق بويد بـ أرابتك في مرحلة هامة من عملية
إعادة هيكلة أعمال المجموعة ،حيث سيضطلع بدور محوري في بناء قدراتنا وزيادة ارباحنا وعائداتنا .إن خبرة بويد التشغيليلة
ستساهم بالتأكيد في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تحسين هامشنا الربحي وادارة عالقاتنا على النحو األمثل ،وانني على ثقة بأن
بويد سيلعب دو اًر هاماً في إيجاد واغتنام الفرص المستقبلية المتاحة أمام أرابتك لإلنشاءات".
سيبدأ بويد مهام عمله كرئيس تنفيذي لـ ارابتك لإلنشاءات خالل يوليو .2017
انتهى-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.
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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 إدارة عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com
+971 )0( 2 333 7798

