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Arabtec Announces Appointment of New Chairman of The Board
Dubai, UAE – [05, July, 2020]: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor
for social and economic infrastructure, announced the appointment of H.E. Waleed Al Mokarrab Al
Muhairi upon his election as a new member of the Board of Directors of Arabtec Holding PJSC. He
succeeds H.E Mohamed Thani Al Rumaithi who tendered his resignation as Chairman of the Board.
Arabtec’s Board of Directors would like to thank H.E Mohamed Thani Al Rumaithi for the efforts
and contribution over the past years in successfully guiding Arabtec through a tough market
environment and challenging period. H.E Al Rumaithi was instrumental in stabilizing the business
and building a sustainable strategy in the interest of Arabtec Group and its stakeholders.
H.E. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi currently serves as Mubadala’s Deputy Group Chief Executive
Officer and Chief Executive Officer of the Alternative Investments & Infrastructure platform. He
holds a Master's degree in Public Policy from Harvard University, and a Bachelor of Science Degree
in Foreign Service from Georgetown University in the United States.
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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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أرابتك تعلن عن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة – ( 05يوليو  :)2020أعلنت أرابتك القابضة ش.م.ع"( .أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة
الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن تعيين السيد وليد المقرب المهيري
عضوا جديدا في مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع وانتخابه رئيسا لمجلس اإلدارة خلفا لسعادة محمد ثاني الرميثي،
الذي استقال من منصبه.
وأعرب مجلس إدارة شركة "أرابتك" عن شكره وتقديره لسعادة محمد ثاني الرميثي ،على جهوده ومساهمته على مدار السنوات
ونوه بالدور الذي لعبه سعادة الرميثي
الماضية في توجيه أرابتك بنجاح خالل الظروف والتحديات الصعبة التي مرت بهاّ .
في تحقيق استقرار مجموعة أرابتك وترسيخ استراتيجية مستدامة لصالح المجموعة واألطراف المعنية الرئيسية.
ويشغل السيد وليد المقرب المهيري حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والرئيس التنفيذي لقطاع االستثمارات
البديلة والبنية التحتية .ويحمل السيد المهيري درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد ،الواليات المتحدة
األمريكية ،كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم ،تخصص الشؤون الخارجية من جامعة جورج تاون ،الواليات
المتحدة األمريكية.
 انتهى -لالتصال بقسم عالقات المستثمرين:
✉ ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 6761
www.arabtecholding.com
تنبيه هام:

يتضمن هذا المستند معلومات محددة قد تشكل "بيانات تطلعية" متعلقة بالشركة وأعمالها ،وأسواقها ،والقطاعات التي تعمل فيها ،وأوضاعها المالية ،ونتائج
عملياتها التشغيلية ،واستراتيجياتها التجارية ،ووضعها التنافسي ،وفرص نموها ،وخطط وأهداف اإلدارة ومجموعة من المواضيع األخرى .وال تشكل هذه
"البيانات التطلعية" ضمانا ألداء الشركة المستقبلي ،وإنما تستند إلى الخطط ،والرؤى ،والتقديرات ،واالفتراضات ،والتوقعات الحالية ،وتنطوي على مخاطر

معروفة وأخرى مجهولة ،باإلضافة إلى حاالت عدم يقين وغيرها من العوامل التي قد تقع خارج نطاق سيطرة الشركة ويصعب التنبؤ بوقوعها ،والتي قد

تفضي إلى نتائج أو أداء أو تطورات فعلية تختلف بشكل جوهري عن النتائج أو األداء أو التطورات المستقبلية الواردة صراحة أو ضمنيا من خالل هذه

البيانات التطلعية .ال تقدم الشركة أي تأكيد أو ضمانة بدقة االفتراضات التي قد تنطوي عليها أي من البيانات المتضمنة في هذا المستند .باإلضافة إلى
ذلك ،إن المعلومات الواردة في هذا المستند جاءت كما كانت عليه في هذا التاريخ وهي عرضة للتغيير .وال يترتب على الشركة أو أي من مساهميها الذين

يملكون حصص أغلبية ،أو أعضاء مجلس إدارتها ،أو مسؤوليها التنفيذيين ،أو أي شخص آخر أي واجبات أو التزامات بإضافة أو تعديل أو مراجعة أي
من البيات المبنية على التوقعات والمضمنة في هذا المستند ،سواء كان ذلك كنتيجة مترتبة على معلومات جديدة ،أو أحداث مستقبلية ،أو خالفها ،إال
بحسب ما تتطلبه القوانين واألنظمة المرعية ،أو تطلبه أي سلطة تنظيمية مختصة .ال تستند حافظة المشاريع قيد اإلنشاء والعقود الجديدة إلى المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية بل على تقديرات اإلدارة للعقود الممنوحة أو الموقعة أو المستمرة التي لم يتم إنجازها بعد وهي تمثل مؤش ار للحجم الكلي للعقود
التي سيتم تنفيذها .هذه األرقام والتصنيفات غير مدققة محاسبيا ولم يتم التحقق منها من قبل طرف ثالث وهي مبنية فقط على تقديرات اإلدارة.

