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 دي إكس بي إنترتينمنتس ش. م. ع

النقدي من ِمراس والتصويت  العرضمجلس إدارة الشركة يوصي المساهمين بقبول 

 لصالحه
 

بمراجعة " أو "الشركة"( اليوم أنه قام DXBE)" أعلن مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

المعينين، شركة كي بي ام جي بصفتها أخصائي تقييم مستقل، التقارير التي قدمها الخبراء المستقلين 

فيما  بصفتها المستشار القانوني آلن وأوفري وشركة ماليال بصفتها المستشاروشركة شعاع كابيتال 

م استالمه من شركة ِمراس للترفيه والتسلية المحدودة )"الشركة يتعلق بالعرض النقدي المشروط الذي ت

 .(")"العرض 2020ديسمبر  20األم" أو "ِمراس"( في 

 

 توصية مجلس اإلدارة

كس بي إنترتينمنتس ) المجلس"(، ومع األخذ في االعتبار تقييم المدخالت التي وردته من "يرى مجلس إدارة شركة دي إ

والقانونيين المستقلين فيما يتعلق بشروط العرض، وتزامناً مع الوضع النقدي الحالي للشركة مستشاريه الماليين 

والتزاماتها، والوضع االقتصادي العام على المدى القريب، أن شروط العرض عادلة ومعقولة. لذا، يوصي مجلس اإلدارة 

والتصويت  2021مارس  9ة العمومية في دي إكس بي إنترتينمنتس بقبول العرض، والحضور للجمعي باإلجماع مساهمي

 .العرض لغرض تنفيذلصالح قرارات الجمعية العامة الالزمة 

و في حالة عدم وجود أي دعم إضافي من المساهمين ، بما في ذلك ِمراس ، فمن المحتمل أن يتم استنفاد السيولة الحالية 

اإلدارة أن العرض يحمي مصالح الشركة وهو  . ولذلك يعتقد مجلس2021المتاحة للشركة خالل الربع الثاني من عام 

استرداد القيمة من استثماراتهم مع السعي أيًضا لحماية  لكي يتمكن المساهمين منالمسار الوحيد القابل للتطبيق 

 .والزوارمصالح أصحاب المصلحة اآلخرين ، بما في ذلك الموظفين والموردين 

 نظرة عامة على العرض

لالستحواذ قابضة تمتلك العديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء دبي، اليوم عرضها وهي شركة  ِمراس،أطلقت شركة 

 ركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.٪ من األسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لش100على 

منتس ش.م.ع )باستثناء شركة ِمراس والشركات دي إكس بي إنترتين وبموجب شروط العرض، يحق لمالك األسهم في

دي إكس بي  درهماً إماراتياً نقداً عن كل سهم يملكونه في 0.08التابعة لها وِمراس القابضة ذ.م.م( الحصول على 

درهم  0.0277٪ على صافي أصول الشركة لكل سهم، وتبلغ قيمة السهم 189إنترتينمنتس، وهو ما يمثل عالوة قدرها 



 

 

. التفاصيل الكاملة للعرض مدرجة في مستند العرض المنشور من قبل ِمراس والمتوافر 2020ديسمبر  31ا في إماراتي كم

 .عبر  الرابط الموضح أدناه

 الجمعية العامة لشركة دي أكس بي إنترتينمنتس

بالعرض الذي للنظر في األمور المتعلقة  2021مارس  9سوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ 

كمة للشركة  تم استالمه من ِمراس والموافقة عليه، إذا كان ذلك مناسباً. وباإلضافة إلى ذلك، ونظراً ألن الخسائر المترا

بالتوازي مليون درهم إماراتي( تتجاوز نصف رأس مالها المصدر، فإن مجلس اإلدارة  7٫815) 2020ديسمبر  31كما في 

( استمرار الشركة في 1سيقدم قرارات بشأن: ) -النقدي الحالي للشركة، والمطلوبات والوضع المالي الراهن  الوضع مع

( حل الشركة )فقط إذا لم يتم تمرير 2مستمرة )فقط إذا تم تمرير القرارات المتعلقة بالعرض(؛ أو )شركةأنشطتها ك

 .القرارات المتعلقة بالعرض(

ى السادة المساهمين تعبئة استمارة القبول والتوقيع عليها )"استمارة القبول"( التي للمشاركة في العرض، يتعين عل

بريد اإللكتروني ، وإعادة إرسالها لل الرابط الموضح إدناهسيتم توزيعها إلكترونياً على المساهمين والمتوافر عبر 

 DXBE@emiratesnbd.com ، في استمارة القبول، وذلك في  ةفرع بنك اإلمارات دبي الوطني المبيناحدى أو تسليمها إلى

 تعبئةللمساهمين كذلك قبول العرض من خالل  يمكن. و 2021مارس  9من مساء يوم  6.00الساعة  أقصاهموعد 

 ية العامة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس.في اجتماع الجمع وتسليمهاقبول الاستمارة 

والبيانات االخرى المتوافره في والتعليمات الخاصة بالتصويت،  العموميةالجمعية إجتماع مزيد من التفاصيل حول لل

يمكن االطالع  متاحة و ، العرض حولدي إكس بي إنترتينمنتس  مجلس إدارةالتعميم الصادر للمساهمين بشان رأي 

 الرابط إدناه : عليها في 

 offer/-relations/meraas-https://www.dxbentertainments.com/investorالرابط : 

 الختام
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 المستثمرين، دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م. ع(عبد الرحمن السويدي، مدير عالقات 

 97148200820+هاتف: 

@dxbe.aeIR  
 

 ، مدير، اف تي آي لالستشاراتسيجيأنكا 

 97144372111+هاتف: 

anca.cighi@fticonsulting.com 
 

 

 ع( معلومات عن دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م.

دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م. ع( ويقع مقرها في دبي، هي شركة متخصصة في قطاع التسلية والترفيه، ويتم تداول 

. وتدير الشركة محفظة متنوعة من خيارات التسلية والترفيه ”DXBE“أسهمها في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 

 والتجزئة والضيافة. ,ترفيهية الرائدة عالمياً والمتخصصة في قطاع المنتزهات ال

 

 www.dxbentertainments.comلمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: 
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