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القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ر
Resolutions were issued by the General Assembly of لرسكة أرابتك
Arabtec Holding PJSC (the Company), which was
القابضة ر
30 (الرسكة) الذي تم عقده يوم األربعاء الموافق
held on Wednesday, September 30, 2020
2020 سبتمت
Submitted through Efsah System
Dear Sirs,

ر
االلكتون
مقدم من خالل نظام اإلفصاح
،تحية طيبة وبعد

In response to few queries received in respect of the حيث وردت بعض التساؤالت حول بنود القرارات الخاصة
الذي تم التصويت عليها ف اجتماع الجمعية العمومية ر
Special Resolutions adopted at the general assembly of لشكة
the Company held on Wednesday 30 September 2020,
 سبتمت30 ع الذي عقد يوم األربعاء.م.أرابتك القابضة ش
we would like to clarify as follows:

: فإننا نتقدم اليكم باإليضاحات التالية،2020

1. The general assembly of the Company adopted
a Special Resolution for the discontinuation of
the Company, and to authorise the Board to
apply to the competent court for an insolvent
liquidation. The general assembly requested that
the Board shall not make such an application to
the courts until discussing the impact of this
outcome with the stakeholders within a period
not to exceed 2 months from the date of this
meeting.

ً
ً
 أصدرت الجمعية العمومية ر.1
للشكة قرارا خاصا تقرر
بموجبه عدم استمرارية ر
الشكة وتفويض مجلس اإلدارة
بالتقدم بطلب للمحكمة المختصة إلعالن افالس
ر
 عىل أن يقوم مجلس اإلدارة او من،الشكة وتصفيتها
يفوضه المجلس وقبل التقدم للمحكمة بطلب اإلفالس
بإطالع أصحاب المصلحة عىل آثار ذلك خالل ر
فتة ال
. من تاري خ هذا االجتماع2 تتجاوز شهرين
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The purpose of the period not to exceed two
months referenced in the resolution of the
general assembly is to enable the Company to
discuss the impact of the Special Resolution on
all of the customers, suppliers, creditors, banks
and all other persons who have dealings with the
Company. This period will also be used to
determine which subsidiaries within the group
will be included in the application to the
competent court to commence the insolvency
proceedings.

إن الغاية من المدة المحددة ف قرار الجمعية
 ر،العمومية
 جاءت،والت اليجوز ان تتجاوز شهرين
لتمكي ر
الشكة من تحديد آثار القرار الخاص عىل
كل من العمالء والدائني والبنوك وجميع
الشكة بما ف ذلك تحديد ر
المتعاملي مع ر
الشكات
األخرى ضمن المجموعة ر
والت سيشملها طلب فتح
إجراءات اإلفالس (باإلضافة ر
للشكة) الذي سيقدم
.للمحكمة المختصة

2. The appointment of a trustee or liquidator will
be subject to the absolute discretion of the
competent court which will consider the
application to commence the process under the
Federal Bankruptcy Law.

 إن تعيي مصف ر.2
للشكة هو امر يخضع للتقدير المطلق
للمحكمة المختصة ر
الت ستنظر ف طلب فتح إجراءات
ً
.اإلفالس وفقا لقانون اإلفالس االتحادي

3. As regards the timetable pursuant to which an
insolvency and liquidation application will be
submitted, we would like to clarify that the
Federal Bankruptcy Law requires that the
application to the competent court must be
accompanied with an extensive number of
documents which we are collating. The
application will be submitted as soon as the
application is complete as required by the law,
therefore no date has been set for submission.
That said, it is anticipated that the application is
likely to be made within the above-mentioned
two months period. The Company will naturally
disclose to DFM the intended date of
submission of the application to the competent
court prior to such submission. The Company
will also disclose the timeline for the court
process as prescribed in the Federal Bankruptcy
Law.

 بالنسبة للجدول الزمت لإلجراءات المزمع تنفيذها بما.3
،ف ذلك تاري خ تقديم طلب التصفية وإشهار اإلفالس
فإن قانون اإلفالس االتحادي ر
يشتط ارفاق العديد من
الوثائق والبيانات للطلب الذي ستقدمه ر
الشكة
للمحكمة المختصة وه قيد التجميع وعليه فإن تقديم
ً
وفقا لما ر
يشتطه
الطلب سيتم فور االنتهاء من اعداده
القانون وعليه لم يتم تحديد تاري خ لتقديم الطلب
 إال انه من المتوقع ان يتم ذلك خالل ر،للمحكمة
فتة
 وستقوم ر.الشهرين المشار اليها أعاله
 وقبل،الشكة
 باإلفصاح عن تاري خ،تقديم الطلب للمحكمة المختصة
تقديم الطلب فور تحديده وعن الجدول الزمت الذي
حدده قانون اإلفالس االتحادي لإلجراءات الخاصة
.بتقديم الطلب
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4. In light of the Special Resolution by the general
assembly to discontinue the Company and
liquidate it, we agree with the continued
suspension of trading on the Company’s shares.

 نحن نتفق مع استمرارية تعليق التداول عىل أسهم.4
ً
ر
الشكة نظرا لقرار الخاص الصادر عن الجمعية
العمومية بعدم استمرارية ر
.الشكة وتصفيتها

ر
،،،االحتام والتقدير
وتفضلوا بقبول فائق

Yours faithfully,
.............................
Antoine Abi Rached
Group General Counsel and Board Secretary

أب راشد
انطوان ي

المستشار العام للمجموعة و ن
أمي رس مجلس اإلدارة

