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 المحترم        سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي

 الرئيس التنفيذي  

 هيئة األوراق المالية والسلع 

 اإلمارات العربية المتحدة  –أبو ظبي 

 H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi 

Chief Executive Officer  

Securities and Commodities Authority 

Abu Dhabi, UAE 

 

 السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم 
 تنفيذي  الرئيس ال

 سوق دبي المالي 

 اإلمارات العربية المتحدة   –دبي 

 Mr. Hasan Abdulrahman Al Sirkal 
CEO- Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market 
Dubai, UAE 

 

  ,Dear sirs  وبعد،تحية طيبة 

  Submitted through Efsah System  مقدم من خالل نظام اإلفصاح االلكتروني

نفيدكم بأن الشركة بدأت النظر في الطرق المتاحة لها نود أن 
دائنيها. حماية لمصالح جميع  للمحافظة على قيمة أصول التصفية  

بعض الشركات التابعة للشركة )بما    وتشمل المسارات المحتملة بيع
رابتك أهدف لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م و شركة في ذلك شركة ال

من خالل دعوة العديد من المستثمرين  للخدمات الهندسية ذ.م.م(
ولهذا الغرض ، قامت الشركة بتعيين شركة    .شراءلتقديم عروض  

deNovo  كمستشار فيما يتعلق بشركة الهدف و شركة
Lumina   رابتك للخدمات ألتقديم االستشارات بالنسبة لشركة

ى أنه في  الهندسية، لمساعدة الشركة في ذلك. وتجدر اإلشارة إل
حالة االتفاق على بيع أي من الشركات التابعة للشركة أو أصول 
هذه الشركات التابعة، فإن أي عملية بيع من هذا القبيل ستخضع 

 . لموافقات التي تستدعيها القوانين النافذة في الدولةل

 

 We would like to notify you that the Company has 

commenced considering possible routes available 

to it with a view to protecting the value of 

liquidation assets in the interest of all of its 

creditors. Possible routes include auction sales of 

certain of the Company’s subsidiaries (including 

Target Engineering (Target) and Arabtec 

Engineering Services LLC (AES). The Company has 

for this purposes engaged deNovo Corporate 

Advisors to advise on the potential sale of Target 

and Lumina Capital Advisers on AES. It should be 

noted that in the event a sale of any of the 

Company’s subsidiaries or their assets is agreed, 

any such sale will be subject to the approvals and 

ratifications as may be required under applicable 

UAE laws.  

 

  ,Yours faithfully  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 
………………………………………… 

 

 أنطوان أبي راشد 
   المستشار العام للمجموعة وأمين السر

 Antoine Abi Rached 

Group General Counsel & Company Secretary   
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