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Arabtec Group Chief Financial Officer Resignation
Dubai, UAE – 13 February 2020: Arabtec Holding PJSC (Arabtec or Group), a leading contractor
for social and economic infrastructure, today announced that Adel Al Wahedi, Group Chief Financial
Officer, has resigned. The Group expects to announce Adel’s replacement in the near future.
- 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, Abu Dhabi landmark, the Emirates Palace Hotel and Louvre Abu Dhabi Museum; 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.
Investor Relations Contact
✉ ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7777
For more information, please visit
www.arabtecholding.com
Important Disclaimer
Certain statements contained in this document constitute forward-looking statements relating to the Company, its business,
markets, industry, financial condition, results of operations, business strategies, operating efficiencies, competitive position, growth
opportunities, plans and objectives of management and other matters. These forward-looking statements are not guarantees of future
performance. Rather, they are based on current plans, views, estimates, assumptions and projections and involve known and
unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Arabtec's control and are difficult to predict, that may
cause actual results, performance or developments to differ materially from any future results, performance or developments
expressed or implied from the forward-looking statements. Arabtec does not make any representation or warranty as to the accuracy
of the assumptions underlying any of the statements contained herein. The information contained herein is expressed as of the date
hereof and may be subject to change. Neither Arabtec nor any of its controlling shareholders, directors or executive officers or anyone
else has any duty or obligation to supplement, amend, update or revise any of the forward-looking statements contained in this market
release, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable laws and regulations or by
any appropriate regulatory authority. Backlog and new contract awards are non-IFRS metrics based on management’s estimates of
awarded, signed and ongoing contracts which have not yet been completed, and serve as an indication of total size of contracts to be
executed. These figures and classifications are unaudited, have not been verified by a third party, and are based solely on
management's estimates.
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استقالة الرئيس المالي لمجموعة شركات أرابتك
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  13فبراير  :2020أعلنت اليوم أرابتك القابضة ش.م.ع ("أرابتك" أو "المجموعة")،
مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن استقالة السيد /عادل
الواحدي ،الرئيس المالي للمجموعة .هذا وتتوقع المجموعة اإلعالن عن بديل السيد عادل في المستقبل القريب.
 انتهى -نبذة عن أرابتك القابضة:

تُعد "أرابتك" مجموعة شرركات رائدة متخصرصرة بتنفيذ مشراريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصرادية ،وهي تحرص دائما على إيجاد
أفضرل السربل للمسراهمة في تحسرين جودة حياة األفراد ضرمن مجتمعاتها .وقد نّفذت الشرركة مجموعة متنوعة من المشراريع اإلنشرائية
البارزة ،مثل تشر ررييد برج خليفة ،وهو أطول مبنى في العالم ،وفندق قصر ررر اإلمارات ،أحد أبرز معالم إمارة أبوظبي ،فضر ررال عن عدد

آخر من المشاريع التقنية ،مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.

تم إدراج أربتك في سروق دبي المالي عام  2005كأول شرركة إنشرااات خاصرة تتحول إلى شرركة مسراهمة عامة ،واليوم تضرم "أرابتك
القابضررة" العديد من الشررركات التابعة في مختلف تخص رصررات قطاع اإلنشررااات ،وتسررعى لتحقيق رؤيتها الرامية للمسرراهمة في رسررم

مالمح المشهد العمراني الحديث في المنطقة.

للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.arabtecholding.com :
لالستفساراتُ ،يرجى التواصل مع:
إدارة عالقات المستثمرين
+971 (0)2 333 7798
ir@arabtecholding.com
تنبيه هام:
يتضر ررمن هذا المسر ررتند معلومات محددة قد تشر ررطل "بيانات تطلعية" متعلقة بالشر ررركة وأعمالها ،وأس ر رواقها ،والقطاعات التي تعمل فيها ،وأوضر رراعها

المالية ،ونتائج عملياتها التش ررييلية ،واس ررتراتيجياتها التجارية ،ووض ررعها التنافس رري ،وفرص نموها ،وخطا وأهدام اإلدارة ومجموعة من المواض رريع

األخرى .وال تش ر ر ررطل هذا "البيانات التطلعية" ض ر ر ررمانا ألداا الش ر ر ررركة المس ر ر ررتقبلي ،و،نما تس ر ر ررتند إلى الخطا ،والرؤى ،والتقديرات ،واالفت ارض ر ر ررات،
والتوقعات الحالية ،وتنطوي على مخاطر معروفة وأخرى مجهولة ،باإلض ر ررافة إلى حاالت عدم يقين و يرها من العوامل التي قد تقع خارج نطاق

سر ر رريطرة الشر ر ررركة ويصر ر ررعب التنبا بوقوعها ،والتي قد تفضر ر رري إلى نتائج أو أداا أو إنجازات ملموسر ر ررة تختلف بشر ر ررطل جوهري عن النتائج واألداا
واإلنجازات المستقبلية الواردة صراحة أو ضمنيا من خالل هذا البيانات التطلعية.

ال تقدم الشرركة أي إقرار أو ضرمانة بدقة االفت ارضرات التي قد تنطوي عليها أي من البيانات المتضرمنة في هذا المسرتند .باإلضرافة إلى ،لك ،إن
المعلومات الواردة في هذا المس ر ررتند جاات كما كانت عليه في هذا التاري وهي عرض ر ررة للتييير .وال يترتب على الش ر ررركة أو أي من مس ر رراهميها

الذين يملكون حصص أ لبية ،أو أعضاا مجلس إدارتها ،أو مساوليها التنفيذيين ،أو أي شخص آخر أي واجبات أو التزامات بإضافة أو تعديل
أو مراجعة أي من البيات المبنية على التوقعات والمضر ر ررمنة في هذا المسر ر ررتند ،س ر ر رواا كان ،لك كنتيجة مترتبة على معلومات جديدة ،أو أحدا

مستقبلية ،أو خالفها ،إال بحسب ما تتطلبه القوانين واألنظمة المرعية ،أو تطلبه أي سلطة تنظيمية مختصة.

