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Arabtec Holding increases its share capital by AED 1.5 billion
following the completion of its Rights Issue
Dubai, UAE – 20 June 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor for social
and economic infrastructure, today announced that its rights issue has been fully subscribed and the
Board has approved the increase of Arabtec’s share capital from AED 4.6 billion to AED 6.1 billion. The
new shares are expected to be listed on the Dubai Financial Market and begin trading on Wednesday,
June 21st 2017, subject to regulatory approval.
Group Chief Executive Officer, Mr. Hamish Tyrwhitt commented: “This marks a very important
milestone for Arabtec Holding and signifies the ongoing support of our shareholders, both new and
existing, who have not only invested in the company, but in the people of the company and their vision
and mission for the future. I would like to thank our shareholders for their continuous support which
has helped put us on track to reposition the Group to maintain profitability and develop a successful
and sustainable future for all our stakeholders.”
The Company intends to use the net proceeds from the Rights Issue to fund completion of ongoing
projects, support management’s business plan, and provide financial flexibility to pursue growth
opportunities.
- 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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أرابتك القابضة تزيد رأس مالها بواقع  1.5مليار درهم بعد انتهائها من إصدار أسهم زيادة رأس المال
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  20يونيو  :2017أعلنت اليوم "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة")،
مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن اكتمال عملية االكتتاب في
أسهم زيادة رأس مالها واعتماد مجلس اإلدارة لزيادة رأس مال أرابتك من  4.6مليار درهم ليصبح  6.1مليار درهم .ومن المتوقع
أن يتم إدراج األسهم الجديدة في سوق دبي المالي والبدء في تداولها يوم األربعاء الموافق  21يونيو  2017وذلك بالخضوع
للحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية.
وبهذا الشأن عقب السيد هاميش تيرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة" :يمثل هذا اإلنجاز مرحلة بالغة األهمية لـ أرابتك القابضة
كما أنه يعكس الدعم المستمر من قبل مساهمينا الحاليين والجدد الذين لم يقوموا باالستثمار في الشركة فحسب بل استثمروا في
موظفيها ورؤيتها ومهمتها في المستقبل .بهذه المناسبة أود التوجه بجزيل الشكر لمساهمينا على دعمهم المستمر والذي ساعدنا
على تصحيح مسار المجموعة بما يحافظ على ربحيتها وتطوير مستقبل يتسم بالنجاح واالستدامه لكافة األطراف المعنية".
تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات أسهم زيادة رأس المال في تمويل عملية إنجاز مشاريعها الحالية ودعم خطة عمل اإلدارة
وتوفير المرونة المالية الالزمة التغتنام فر

النمو.
-انتهى-

نبذة عن أرابتك القابضة:

"أرابتك" هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية ،وهي تحر

دائما 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 ،فضال
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.
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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

