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THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND 
REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. 

If you are in any doubt as to the action you should 
take, you should seek your own independent financial 
advice immediately from your professional advisor or 
other appropriate independent financial adviser who 
is licensed by the SCA. No person should construe the 
contents of this document as legal, financial or tax 
advice. 

تطلب االھتمام الالزم والفوري ھذا المستند بأھمیة خاصة ویتسم ی 
 من قبلكم.

 

یتوجب علیكم  ،وفي حال عدم تأكدكم من اإلجراء الالزم اتخاذه
مستشاركم من قبل  فوراً  الحصول على استشارة مالیة مستقلة

یكون مرخص لدى أو أي استشاري مالي آخر مستقل  المختص
 اعلى أنھالمستند ھذا یجب أال یفسر أي شخص محتویات  ھیئة.ال

  مشورة قانونیة أو مالیة أو ضریبیة.

 
   
If you have sold or otherwise transferred all of your 
DXBE Shares (other than pursuant to the Offer), please 
send this document as soon as possible to the purchaser or 
transferee or to the bank, stockbroker or other agent 
through whom the sale or transfer was effected for 
delivery to the purchaser or transferee. However, this 
document must not be forwarded or transmitted in or 
into any Restricted Jurisdiction or in or into any 
jurisdiction where to do so would constitute a violation 
of the relevant laws in that jurisdiction. If you have 
sold or transferred only part of your holding of DXBE 
Shares, you should retain this document and consult your 
professional advisor. 

أسُھِمكم في دي اكس بي إي أو نقل ملكیتھا في حال قُمتم ببیع جمیع  
نشرة المساھمین إرسال  فرجاءً (بأي طریقة أخرى بخالف العرض)، 

 وسیطفي الحال إلى المشتري أو المتنازل إلیھ أو إلى البنك أو ھذه 
األسھم أو أي وكیل آخر یتم من خاللھ البیع أو التنازل لتسلیمھ إلى 

ومع ذلك، یُمنع ویُحظر إعادة توجیھ  المشتري أو المتنازل إلیھ.
داخل أو من أو مقید  اختصاص قضائيإلى  أو إرسالھ المستند ھذا

قوانین ذات ذلك انتھاًكا لل اختصاص قضائي یشكل فیھأي  خالل
وفي حال قُمتم ببیع أو التنازل  .االختصاص القضائيالصلة في ذلك 

بالمستند جزء من أسُھِمكم في دي اكس بي إي، فعلیكم االحتِفاظ عن 
  .مستشاركم المختص وطلب المشورة من ھذا

  
  
  

 

 

 

   

Circular of the Opinion of the DXBE 
Board on the 

Recommended Cash Offer for 

 
DXB ENTERTAINMENTS PJSC 

 
by 

MERAAS LEISURE AND 
ENTERTAINMENT LLC 

 
حول رأي مجلس إدارة دي اكس بي بشأن نشرة  

شركة ـل موصى بھنقدي عرض   

ش.م.ع دي اكس بي انترتینمنتس   

 من

 مراس للوجھة الترفیھیة ش.ذ.م.م

 

    
Notice of the DXBE GM, to be held at 4.00 p.m. on 9 
March 2021 at the Lapita Hotel, Jebel Ali in Dubai, is set 
out in Annex 1 to this document. 

انعقاده في لشركة دي اكس بي إي، المزمع العمومیة الجمعیة  اجتماع إشعار 
 فندق البیتا، جبل علي في ٢٠٢١مارس ٩بتاریخ  مساءً  ٤:٠٠ تمام الساعة

  .المستند ھذا من ١رقم  في دبي، مبین في الملحق
   
Capitalised terms in this document shall have the meaning   المعاني المبینة قرین كل منھا المستند ھذا في  المحددةیكون للمصطلحات
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given to them in Annex 3.  ٣في الملحق.  

    

The approval of the SCA permitting the publication of 
this document does not constitute an endorsement of the 
merits of the Offer, or of the accuracy, completeness or 
adequacy of the information contained herein. The SCA 
accepts no responsibility or liability for any damages or 
losses suffered or incurred by any person as a result of 
reliance on this document or any part thereof. 

أو لدقـــة  للعرضبمثابة اعتماد  المستند ھذاھیئة على إعالن الال تعد موافقة  

، وال تعتبر الھیئة ھذه النشرةالمعلومات الواردة في  أو اكتمال أو كفایة

مسئولة عن ذلك وال تتحمل أي مسئولیة عن أیة أضرار أو خسائر تلحق بأي 

   أو أي جزء منھ. المستند ھذاشخص نتیجة االعتماد على 

   
DXBE accepts responsibility for the validity and accuracy 
of the information contained in this document. To the best 
of the knowledge of DXBE (which has taken reasonable 
care to ensure that such is the case), the information 
contained in this document for which it is responsible is in 
accordance with the facts and does not intentionally omit 
or ignore any material fact likely to affect the importance 
or completeness of such information within this 
document. 

المسؤولیة عن صحة ودقة المعلومات على تحمل  يإتوافق دي اكس بي  

تأكدت (التي  ي. على حد علم شركة دي اكس بي االمستند ھذاالواردة في 

عنھ  ةالمساھمین المسؤول نشرةات الواردة في )، فإن المعلومذلكمن  بعنایة

من  جوھریة حقیقةأو تتجاھل عن قصد أي  ستبعدتتوافق مع الحقائق وال ت

  .ھذاالمستند المحتمل أن تؤثر على أھمیة أو اكتمال ھذه المعلومات في 

   
Statements contained in this document are made as at the 
date of this document, unless some other time is specified 
in relation to them, and the publication of this document 
(or any action taken pursuant to it) shall not give rise to 
any implication that there has been no change in the facts 
or affairs of DXBE as set out in this document since such 
date. DXBE expressly disclaims any obligation to update 
such statements other than as required by law or by the 
rules of any competent regulatory authority, whether as a 
result of new information, future events or otherwise. 

، ما المستند ھذاإصدار بتاریخ  المستند ھذاتم اعداد التصریحات الواردة في  

لم یتم تحدید تاریخ آخر بخصوص ھذه التصریحات، ویجب عدم تفسیر نشر 

وحي تعني أو ت ا) على انھابموجبھ ا(أو أي إجراء یتم اتخاذھ المستند ھذا

ي اكس بي دبعدم حدوث أي تغییر في الحقائق أو الشؤون الخاصة بشركة 

شركة دي اكس  تخلي منذ ذلك التاریخ. المستند ھذاكما ھو مذكور في  يإ

بخالف ما  التصریحاتمن أي التزام بتحدیث ھذه ذمتھا صراحةً  يإبي 

القانون أو قواعد أي سلطة تنظیمیة مختصة، سواء كان ذلك نتیجة  یقتضي

   لمعلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة أو غیر ذلك.

   
No person has been authorised to give any information or 
to make any representations other than those contained in 
this document and, if given or made, such information or 
representations must not be relied on as having been 
authorised by DXBE or any of the advisers in connection 
with the Offer. 

لم یتم تفویض أي شخص بتقدیم أیة معلومات أو تعھدات باستثناء ما ھو  
وفي حالة قیام أي شخص بالتصریح عن ایة معلومات  .المستند ھذاوارد في 

، فیجب عدم االعتماد علیھا كما لو كانت اأو تعھدات تختلف عما ورد فیھ
مستشار اخر فیما یتعلق  أو أي يإدي اكس بي مصدقة من قبل شركة 

  .بالعرض

   
This document will not be posted to DXBE Shareholders 
but copies can be obtained (without charge) from the 
head office of DXBE and from the DXBE website at 
https://www.dxbentertainments.com/investor-
relations/meraas-offer. Neither the content of any website 
of DXBE nor the content of any website accessible from 
hyperlinks on any such website is incorporated into, or 
forms part of, this document and no person accepts any 
responsibility for the contents of such websites. 

ولكن بالبرید  دي اكس بي إيشركة مساھمي ل المستند ھذا ارسال لن یتم 
لشركة دي  یمكن الحصول على نسخ (بدون رسوم) من المكتب الرئیسي

 اكس بي إي ومن موقعھا اإللكتروني

-https://www.dxbentertainments.com/investor

  offer-relations/meraas.  ال یعد محتوى أي موقع إلكتروني لـشركة
وقع إلكتروني یمكن الدخول إلیھ عبر رابط أو محتوى أي م دي اكس بي إي

أو یشكل جزًءا منھ وال یتحمل أي  المستند ھذامن ھذا الموقع مشموًال في 
  شخص المسؤولیة عن محتویات ھذه المواقع.

   
Shuaa Capital psc, which is authorised and regulated in 
the UAE by the SCA, is acting exclusively as financial 
adviser to DXBE and for no one else in connection with 

المرخصة والمنظمة في دولة اإلمارات العربیة  كابیتال ش.م.ع تعمل شعاع 

دي اكس بي بصورة حصریة كمستشار مالي لشركة ھیئة الالمتحدة من قبل 
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the Offer and will not be responsible to anyone other than 
DXBE for providing the protections afforded to clients of 
Shuaa or for providing advice in relation to the Offer, the 
content of this document or matters referred to in this 
document. 

أمام أي  ةمسؤول كونتولن  ضبالعر ولیس ألي جھة أخرى فیما یتعلقإي 

شعاع  مھاتقدعن تقدیم الحمایة التي  دي اكس بي إيشركة  شخص بخالف

 أو المستند ھذامحتوى  بالعرض أوأو لتقدیم المشورة فیما یتعلق ا لعمالئھ

   .وردت فیھاألمور التي 

   
Except to the extent specifically set out in the Companies 
Law, none of the advisers to DXBE in connection with 
the Offer (or any of their respective affiliates) make any 
representation or warranty, express or implied, as to the 
accuracy or completeness of the information contained in 
this document, and nothing contained in this document is, 
or shall be relied upon as, a promise or representation by 
any such adviser (or any of its affiliates). 

ال ، باستثناء الحد المنصوص علیھ في قانون الشركات على وجھ التحدید 

(أو أي من الشركات التابعة شركة دي اكس بي إي  يمستشاریقدم أي من 

لھم) أي تعھدات أو ضمانات أو تأكیدات، صریحة كانت أم ضمنیة، فیما 

أو اكتمالھا، وال یوجد في  المستند ھذایتعلق بدقة المعلومات الواردة في 

ما یمثل أو یمكن االعتماد علیھ باعتباره وعدًا أو تعھدًا من قبل المستند ھذا

  ).لھ ات التابعة(أو أي من الشرك أي مستشار

   
Certain figures included in this document have been 
subjected to rounding adjustments. Accordingly, figures 
shown for the same category presented in different tables 
may vary slightly and figures shown as totals in certain 
tables may not be an arithmetic aggregation of the figures 
that precede them. 

لتعدیالت بھدف التقریب إلى المستند ھذا  خضعت بعض األرقام الواردة في  

أعداد صحیحة، وعلیھ فإن األرقام المبینة لنفس الفئة الُمقدمة في جداول 

مختلفة قد تتباین بشكل طفیف كما أن األرقام المبینة كأرقام إجمالیة في 

  لتي تسبقھا.بعض الجداول قد ال تكون تجمیعًا حسابیًا لألرقام ا

   
This document (including information incorporated by 
reference in this document), oral statements made 
regarding the Offer, and other information published by 
DXBE (or any of DXBE's affiliates) contain statements 
which are, or may be deemed to be, "forward-looking 
statements". Such forward-looking statements are 
prospective in nature and are not based on historical facts, 
but rather on current expectations and on numerous 
assumptions regarding the business strategies and the 
environment in which DXBE operates in the future and 
are subject to risks and uncertainties that could cause 
actual results to differ materially from those expressed or 
implied by those statements. The forward-looking 
statements contained in this document relate to DXBE's 
future prospects, developments and business strategies, 
expectations in relation to the timing of the Offer and 
other statements which are not historical facts. In some 
cases, these forward-looking statements can be identified 
by the use of forward-looking terminology, including the 
terms "believes", "estimates", "will look to", "would look 
to", "plans", "prepares", "anticipates", "expects", "is 
expected to", "is subject to", "budget", "scheduled", 
"forecasts", "synergy", "strategy", "goal", "cost-saving", 
"projects" "intends", "may", "will", "shall" or "should" or 
their negatives or other variations or comparable 
terminology. Forward-looking statements may include 
statements relating to the following: (i) future capital 
expenditures, expenses, revenues, earnings, synergies, 
economic performance, indebtedness, financial condition, 
dividend policy, losses and future prospects; (ii) business 
and management strategies; (iii) the effects of global 

الملحقة باإلشارة المرجعیة في (بما في ذلك المعلومات  المستند ھذاحتوي ی 
البیانات الشفویة التي تم اإلدالء بھا بخصوص العرض على ھذا المستند) 

(أو أي من  شركة دي اكس بي إيوالمعلومات األخرى المنشورة من قبل 

على بیانات تمثل، أو یمكن الشركات التابعة لشركة دي اكس بي إي)

. وتعد ھذه البیانات المستقبلیة ذات "بیانات مستقبلیة"اعتبارھا بمثابة، 

طبیعة مستقبلیة محتملة وال تستند إلى حقائق سابقة، بل تستند إلى التوقعات 

لبیئة التي الحالیة وإلى افتراضات عدیدة بخصوص استراتیجیات األعمال وا

في المستقبل وھي عرضة لمخاطر وشكوك قد  دي اكس بي إيتعمل فیھا 
تتسبب في اختالف النتائج الفعلیة بصورة جوھریة عن النتائج المذكورة 

صراحة أو المشار إلیھا ضمنًا في ھذه البیانات. وتتعلق البیانات المستقبلیة 

المستقبلیة وتطوراتھا  دي اكس بي إي فرصب المستند ھذاالواردة في 

واستراتیجیات أعمالھا وتوقعاتھا المتعلقة بتوقیت العرض والبیانات 

األخرى التي ال تعد حقائق سابقة. وفي بعض الحاالت، یمكن تحدید ھذه 

البیانات المستقبلیة من خالل استخدام مصطلحات ذات داللة مستقبلیة، بما 

قد تتطلع "أو  "ستتطلع إلى"أو  "تقدر"أو  "تعتقد"في ذلك المصطلحات 

أو  "من المتوقع أن"أو  "تتوقع"أو  "تتوخى"أو  "تُعد"أو  "تخطط"أو  "إلى
أو  "التآزر"أو  "التنبؤات"أو  "المقرر"أو  "المیزانیة"أو  "تخضع لـ"

 "تنوي"أو  "المشاریع"أو  "توفیر التكالیف"أو  "الھدف"أو  "االستراتیجیة"

أو نفیھا أو صیغ أخرى منھا  "ینبغي"أو  "یجب"أو  "سوف"أو  "یجوز"أو 

أو مصطلحات مماثلة. وقد تتضمن البیانات المستقبلیة البیانات المتعلقة بما 

) النفقات الرأسمالیة المستقبلیة، والمصاریف، واإلیرادات، ١یلي: (

واألرباح، وأوجھ التآزر، واألداء االقتصادي، والمدیونیة، والوضع المالي، 

) ٢المستقبلیة؛ و( الفرصوأرباح األسھم، والخسائر، وسیاسة توزیع 
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economic conditions and governmental regulation on 
Meraas' or DXBE's business; and (iv) steps in the 
transaction process the outcome of which is dependent on 
third party acts/omissions or is otherwise beyond Meraas' 
and/or DXBE's control. By their nature, forward-looking 
statements involve risk and uncertainty because they 
relate to events and depend on circumstances that may 
occur in the future. These events and circumstances 
include changes in the global, political, economic, 
business, competitive, market and regulatory forces, 
future exchange and interest rates, changes in tax rates 
and/or regimes and future business combinations or 
disposals. If any one or more of these risks or 
uncertainties materialises or if any one or more of the 
assumptions prove incorrect, actual results may differ 
materially from those expected, estimated or projected. 
Such forward-looking statements should therefore be 
construed in the light of such factors. Neither DXBE, nor 
any of its associates or directors, officers or advisers, 
provides any representation, assurance or guarantee that 
the occurrence of the events expressed or implied in any 
forward-looking statements in this document shall 
actually occur. Given these risks and uncertainties, 
shareholders should not place any reliance on forward-
looking statements. 

) آثار الظروف االقتصادیة العالمیة ٣استراتیجیات األعمال واإلدارة؛ و(
خطوات  )٤و( دي اكس بي إيأو  مراسواللوائح الحكومیة على أعمال 

لك خالف ذأو  طرف آخر إھمالعلى أفعال / مخرجاتھاالمعاملة التي تعتمد 

وتنطوي البیانات   دي اكس بي إي./ أو ِمراس وخارجة عن سیطرة 

المستقبلیة بحكم طبیعتھا على مخاطر وشكوك ألنھا تتعلق بأحداث وتعتمد 

على ظروف تحدث في المستقبل. وتتضمن ھذه األحداث والظروف 

تغیرات في القوى العالمیة والسیاسیة واالقتصادیة والتجاریة والتنافسیة 

ار الصرف والفائدة المستقبلیة، وتغیرات في والسوقیة والتنظیمیة، وأسع

معدالت و/أو أنظمة الضرائب وعملیات دمج أو بیع األعمال المستقبلیة. 
وإذا تحقق واحد أو أكثر من ھذه المخاطر أو الشكوك أو إذا ثبت عدم 

صحة افتراض أو أكثر من االفتراضات، فإن النتائج الفعلیة قد تختلف 

المتوقعة أو المقدرة أو المرتقبة. ولذلك ینبغي بصورة جوھریة عن النتائج 

دي اكس بي تفسیر ھذه البیانات المستقبلیة في ضوء ھذه العوامل. وال تقدم 

، وال أي من شركائھا أو أعضاء مجلس إدارتھا أو مسؤولیھا أو إي

مستشاریھا، أي تعھد أو تأكید أو ضمان بوقوع األحداث المذكورة صراحة 

. وبالنظر إلى المستند ھذاأو المشار إلیھا ضمنًا في أي بیانات مستقبلیة في 
ى ھذه المخاطر والشكوك، ال ینبغي للمستثمرین المحتملین االعتماد عل

 البیانات المستقبلیة بشكل أساسي.

   
This document has been prepared in compliance with 
applicable laws and regulations of the UAE and the 
information disclosed may not be the same as that which 
would have been disclosed if this document had been 
prepared in accordance with the laws and/or regulations of 
jurisdictions outside the UAE. The Offer is being made in 
relation to securities of a UAE company and you should 
be aware that this document and any other documents 
relating to the Offer have been or will be prepared in 
accordance with UAE disclosure requirements, format 
and style, all of which may differ from those applicable in 
other jurisdictions. 

وفقًا للقوانین واللوائح المعمول بھا في دولة اإلمارات  المستند ھذاتم إعداد  

مع المعلومات  اوقد ال تتطابق المعلومات الُمفصح عنھا فیھ العربیة المتحدة

بما یتوافق مع القوانین  المستند ھذاالتي كان سیتم اإلفصاح عنھا حال إعداد 

في دول أخرى غیر اإلمارات العربیة االختصاصات القضائیة وائح و/أو ل

المتحدة. ویتم تقدیم العرض بشأن أوراق مالیة لشركة كائنة في دولة 

 المستند ھذاإلمارات العربیة المتحدة، ونحیطكم علًما بأنھ تم أو سیتم إعداد ا

وأي مستندات أخرى تتعلق بالعرض وفقًا لمتطلبات اإلفصاح وصیغتھ 

وأسلوبھ المتبعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، والتي قد تختلف عن 

 أخرى. اختصاصات قضائیةتلك المعمول بھا في 

   
The Offer is not being made, directly or indirectly, in, into 
or from a Restricted Jurisdiction where to do so would 
violate the laws in that jurisdiction, and the Offer is not 
capable of acceptance from or within a Restricted 
Jurisdiction. Accordingly, copies of this document and 
any accompanying documents are not being, and must not 
be, directly or indirectly, mailed or otherwise forwarded, 
distributed or sent in, into or from a Restricted 
Jurisdiction where to do so would violate the laws in that 
jurisdiction, and persons receiving this document and any 
accompanying document (including custodians, nominees 
and trustees) must not mail or otherwise distribute or send 
them in, into or from such jurisdictions as doing so may 

أو غیر مباشرة، في أو إلى أو من أي  ةال یتم تقدیم العرض، بصورة مباشر 
ذلك االختصاص ذلك انتھاًكا للقوانین في  یشكل فیھمقید اختصاص قضائي 

. أو داخلھمقید اختصاص قضائي ، وال یمكن قبول العرض من أي القضائي
ونموذج القبول وأي  المستند ھذاوبناًء علیھ، یُمنع ویُحظر إرسال نسخ من 

مستند مرفق بالبرید أو إعادة توجیھھا أو توزیعھا أو إرسالھا في أو إلى أو 
ذلك ذلك انتھاكًا للقوانین في  یشكل فیھمقید  اختصاص قضائيمن أي 

، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ویُحظر على االختصاص القضائي
وأي مستند مرفق (بما في ذلك أمناء  المستند ھذا األشخاص الذین یستلمون 

) إرسالھا بالبرید أو توزیعھا أو إرسالھا في واألوصیاء والمرشحینالحفظ 
إذ من شأن ذلك أن یبطل أي قبول ھذا االختصاص القضائي أو إلى أو من 

غیر  دي اكس بي إيمزعوم للعرض. وقد یتأثر توفر العرض لمساھمي 
 االختصاصات القضائیةة المتحدة بقوانین المقیمین في دولة اإلمارات العربی



 

 
 5  
 

invalidate any purported acceptance of the Offer. The 
availability of the Offer to DXBE Shareholders who are 
not resident in the UAE may be affected by the laws of 
the relevant jurisdictions in which they are resident. Such 
persons should inform themselves about and observe any 
applicable legal or regulatory requirements of their 
jurisdiction. 

ذات الصلة التي یقیمون فیھا، وینبغي لھؤالء األشخاص االطالع على أي 
 اختصاصاتھم القضائیةمتطلبات قانونیة أو تنظیمیة معمول بھا في 

 وااللتزام بھا.

   
If you are a resident of the United States, please read 
the following: 

  الوالیات المتحدة، فیرجى قراءة ما یلي: في مقیًما كنت إذا 
 

   
The Offer is being made to acquire the securities of 
DXBE, a company incorporated and registered in Dubai, 
UAE, and is being made in the United States in reliance 
on, and compliance with, the exemption from the US 
Securities Exchange Act of 1934, as amended, afforded 
by Rule 14d-1(c), Section 14(e) and Regulation 14E 
thereunder. The Offer shall be made in the United States 
by Meraas and no one else. 

، دي اكس بي إيیتم تقدیم العرض بھدف االستحواذ على األوراق المالیة لـ  

وھي شركة مؤسسة ومسجلة في إمارة دبي باإلمارات العربیة المتحدة، ویتم 

من قانون سوق  ستثناءلالتقدیمھ في الوالیات المتحدة باالستناد واالمتثال 

الممنوح بموجب  ، بصیغتھ المعدلة،١٩٣٤األوراق المالیة األمریكي لعام 

ھـ بموجبھا، ویجب تقدیم ١٤(ھـ) والمادة ١٤(جـ) القسم ١-د١٤القاعدة 

 دون غیرھا. مراسالعرض في الوالیات المتحدة بواسطة 

   
The Offer is subject to the disclosure and procedural 
requirements of the UAE, which differ from those in the 
United States, including with respect to withdrawal rights 
and offer timetable that are different from those applicable 
under US domestic tender offer procedures and law. In 
addition, the payment and settlement procedure with 
respect to the Offer shall comply with the relevant UAE 
rules, which differ from United States payment and 
settlement procedures, particularly with regard to the date 
of payment of consideration. Neither the United States 
Securities Exchange Commission, nor any securities 
commission of any state of the United States, has 
approved the Offer, passed upon the fairness of the Offer 
or passed upon the adequacy or accuracy of this 
document. Any representation to the contrary is a criminal 
offence in the United States. 

یخضع العرض لمتطلبات اإلفصاح والمتطلبات اإلجرائیة المعمول بھا بدولة  

اإلمارات العربیة المتحدة، والتي تختلف عن المتطلبات القائمة في الوالیات 

المتحدة، بما في ذلك ما یتعلق بحقوق االنسحاب والجدول الزمني للعرض 

اذ على األوراق المالیة والتي تختلف عن تلك الساریة على عروض االستحو

بموجب اإلجراءات والقانون األمریكي. باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یتوافق 

إجراء الدفع والتسویة فیما یتعلق بالعرض مع قواعد دولة اإلمارات العربیة 

المتحدة ذات الصلة، والتي تختلف عن إجراءات الدفع والتسویة في الوالیات 

تاریخ سداد المقابل. ولم توافق وكالة األوراق المتحدة، ال سیما ما یتعلق ب

المالیة والبورصات األمریكیة، وال أي لجنة لألوراق المالیة في أي والیة 

العرض أو كفایة أو دقة  إنصافمن الوالیات المتحدة، على العرض، أو تقر 

 . ویُعد أي تعھد یخالف ذلك جریمة جنائیة في الوالیات المتحدة.المستند ھذا

   
Financial information relating to DXBE included in this 
document has been prepared in accordance with IFRS and 
other mandatory reporting requirements applicable in the 
UAE and may not be comparable to financial information 
of US companies or companies whose financial 
statements are prepared in accordance with generally 
accepted accounting principles in the United States. 

والواردة في  دي اكس بي إيتم إعداد البیانات المالیة المتعلقة بـشركة  

وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وغیرھا من  المستند ھذا

التقاریر المعمول بھا في دولة اإلمارات العربیة  إلعدادالمتطلبات اإللزامیة 

المتحدة، وقد ال تكون مماثلة للبیانات المالیة لشركات الوالیات المتحدة أو 

محاسبیة المتعارف الشركات التي تم إعداد قوائمھا المالیة وفقًا للمبادئ ال

 علیھا في الوالیات المتحدة.

   
It may be difficult for investors to enforce their rights and 
any claim they may have arising under US federal 
securities laws, since Meraas and DXBE are UAE 
companies, and some or all of their officers and directors 
are residents of countries other than the United States. 
Investors may not be able to sue a non-US company or its 
officers or directors in a non-US court for violations of the 

قد یكون من الصعب على المستثمرین تنفیذ حقوقھم وأي مطالبات قد تنشأ  
عن القوانین الفیدرالیة في الوالیات المتحدة بشأن األوراق المالیة، حیث إن 

موظفیھما تیتان ویقیم بعض اشركتان إمار دي اكس بي إيو مراس
وأعضاء مجلس إدارتھما أو جمیعھم في بلدان غیر الوالیات المتحدة. وقد 

رفع دعاوى قضائیة ضد شركة غیر أمریكیة أو  تثمرینیتعذر على المس
موظفیھا أو أعضاء مجلس إدارتھا في محكمة غیر أمریكیة في حالة 

حدة. وقد انتھاكھم لقوانین األوراق المالیة المعمول بھا في الوالیات المت
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US securities laws. It may be difficult to compel a non-US 
company and its affiliates to subject themselves to a US 
court's judgment. 

یكون من الصعب إلزام شركة غیر أمریكیة وشركاتھا التابعة بالخضوع 
 لحكم محكمة في الوالیات المتحدة.

   
The receipt of cash pursuant to the Offer by a US holder 
of securities of DXBE may be a taxable transaction for 
US federal income tax purposes and under applicable state 
and local, as well as foreign and other tax laws. Each 
holder of securities of DXBE is urged to consult his 
independent professional advisor immediately regarding 
the tax consequences of acceptance of the Offer. 

نقدیة بموجب العرض من جانب حاملي األوراق المالیة إن استالم األموال ال 
في الوالیات المتحدة األمریكیة قد یمثل معاملة  دي اكس بي إيلشركة 

خاضعة للضریبة ألغراض ضریبة الدخل الفیدرالیة األمریكیة وبموجب 
القوانین األجنبیة وغیرھا من  ن الوالیة والقوانین المحلیة وكذلكقوانی

دي اكس بي القوانین الضریبیة الساریة. ونحث أي مالك لألوراق المالیة لـ 
بالرجوع إلى مستشاره المھني المستقل على الفور بشأن التبعات  إي

 الضریبیة لقبول العرض.
   
Any person (including custodians, nominees and trustees) 
who would, or otherwise intends to, or may have a 
contractual or legal obligation to forward this document to 
any jurisdiction outside the UAE, should read paragraph  5 
of Section II (Further Terms of the Offer) of the Meraas 
Offer Document before taking any action. 

) واألوصیاء والمرشحین أمناء الحفظعلى أي شخص (بما في ذلك  یتعین 
المستند  بإرسال قانوني أو تعاقدي التزام لدیھ یكون قد أو ینوي، أو یرغب،

 قراءة المتحدة، العربیة اإلمارات دولة خارج اختصاص قضائي أي إلى ھذا
 مراس عرض مستند من )للعرض اإلضافیة الشروط( ٢من القسم   ٥الفقرة

 .إجراء أي اتخاذ قبل

   
This English language in this document is an unofficial 
English translation of the formal document published in 
the Arabic language. No reliance should be placed on this 
English translation which may not entirely reflect the 
official Arabic language document, save in relation to the 
fairness opinion from Shuaa which appears at Annex 2 to 
this document, in relation to which the English language 
version is the binding version and will prevail over any 
Arabic or other translation of the same prepared for 
convenience purposes, whether in the event of 
inconsistency or otherwise. 

ترجمة غیر رسمیة إلى اللغة  ھوفي ھذا المستند النص اإلنجلیزي  

الصادر باللغة العربیة. وال ینبغي االعتماد على الترجمة  للمستنداإلنجلیزیة 

، باستثناء للمستندالنص العربي اإلنجلیزیة، والتي قد ال تعكس بشكل كامل 

من  ٢والذي یظھر في الملحق  بشأن عدالة السعر شعاع برأيما یتعلق 

والذي یعتبر نشره باللغة اإلنجلیزیة ھو اإلصدار الملزم وسیسود  ھذاالمستند 

على أي ترجمة إلى العربیة أو أي لغة أخرى لنفس الغرض المعد ألغراض 

 التناقض أو خالف ذلك.المالءمة، سواء في حال 

   
All references to dates and times shown in this document 
are to the Gregorian calendar and UAE time, respectively, 
unless otherwise stated. 

إلى التقویم المیالدي  المستند ھذاتشیر التواریخ والتوقیتات الواردة في  

والتوقیت المحلي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، على التوالي، ما لم یُنص 

 على خالف ذلك.

   

This document has been prepared in accordance with the 
requirements of the Decision of the Chairman of SCA 
Board of Directors No. (18 / R.M.) of 2017 concerning 
the rules of acquisition and merger of public shareholding 
companies and the Administrative Decision of the SCA 
No. (62/RT) of 2017 concerning the technical 
requirements for acquisition and merger rules. 

وراق وفقاً لمتطلبات قرار رئیس مجلس إدارة ھیئة األ المستند ھذاتم إعداد  

بشأن قواعد االستحواذ  ٢٠١٧م) لسنة  / ر ١٨المالیة والسلع رقم (

ت)  / ر ٦٢للشركات المساھمة العامة والقرار اإلداري رقم (واالندماج 

  بشأن المتطلبات الفنیة لقواعد االستحواذ واالندماج. ٢٠١٧لسنة 

    

This document is dated 9 February 2021.   ٢٠٢١ فبرایر ٩ھو المستند ھذاتاریخ.  
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9 February 2021  ٢٠٢١ فبرایر ٩  
   
Dear DXBE Shareholders  ینالمحترم دي اكس بي إي يمساھم السادة،  

  
   

RECOMMENDED CASH OFFER 
BY MERAAS LEISURE AND 

ENTERTAINMENT LLC FOR DXB 
ENTERTAINMENTS PJSC 

  عرض نقدي موصى بھ من 
 مراس للوجھة الترفیھیة ش.ذ.م.م

دي اكس بي انترتینمنتس ش.م.ع لشركة   

   
1. Introduction   المقدمة   .١  
   

On 20 December 2020, Meraas Leisure 
and Entertainment LLC (Meraas) 
approached the board of directors of DXB 
Entertainments PJSC (the Company or 
DXBE) to present a conditional cash offer 
to acquire 100% of the issued and fully 
paid up ordinary shares of DXBE not 
already held by Meraas or Meraas Holding 
(the Offer). Meraas and Meraas Holding 
currently hold 4,183,399,030 DXBE 
Shares, representing approximately 
52.29% of the existing issued ordinary 
share capital of DXBE. 

 مراس للوجھة الترفیھیة تواصلت، ٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠في  
دي اكس بي انترتینمنتس مع مجلس إدارة  )مراسش.ذ.م.م (
 نقديعرض لتقدیم  )دي اكس بي إيالشركة أو ش.م.ع (

% من األسھم العادیة الصادرة ١٠٠ لالستحواذ علىشروط م
من دي اكس بي إي وغیر المملوكة من قبل  بالكامل والمدفوعة

. تمتلك مراس ومراس )العرضمراس أو مراس القابضة ذ.م.م (
من أسھم دي اكس بي إي والتي  4,183,399,030القابضة حالیاً 

من رأس المال العادي المصدر الحالي  %  52.29حواليتمثل 
  اكس بي إي. لشركة دي

   
On 20 December 2020, DXBE announced 
that its board of directors (the DXBE 
Board) had received the Offer and 
published the statement of the Offer 
received from Meraas. 

أن مجلس  دي اكس بي إي، أعلنت ٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠في  
) قد تلقى العرض ونشر مجلس إدارة دي اكس بي إيإدارتھا (

 استالمھ من مراس.بیان العرض الذي تم 
  

   
On 9 February 2021, Meraas published its 
offer document in relation to the Offer (the 
Meraas Offer Document) and DXBE 
announced that the DXBE Board had 
unanimously recommended that DXBE 
Shareholders accept the Offer and vote in 
favour of the general assembly resolutions 
required to implement the Offer. 
 
A copy of the Meraas Offer Document can 
be found on DXBE's website at 
https://www.dxbentertainments.com/invest
or-relations/meraas-offer. An acceptance 
form for DXBE Shareholders to accept the 
Offer (the Acceptance Form) has been 
sent separately to you and can also be 

ونشرت ِمراس مستند العرض الخاصة بھا  ٢٠٢١ فبرایر ٩في  

دي اكس بي أعلنت و )مستند عرض ِمراسفیما یتعلق بالعرض (

باإلجماع  قد أوصى  دي اكس بي إيأن مجلس إدارة  إي

مساھمي دي اكس بي إي بقبول العرض والتصویت لصالح 

  . العرضقرارات الجمعیة العامة المطلوبة لتنفیذ 

  
دي  عرض ِمراس على موقع مستندیمكن العثور على نسخة من 

اإللكتروني على  اكس بي إي

-https://www.dxbentertainments.com/investor

offer-relations/meraas. قبول لمساھمي ال. تم إرسال نموذج

) بشكل منفصل نموذج القبوللقبول العرض ( دي اكس بي إي
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downloaded from our website at 
https://www.dxbentertainments.com/invest
or-relations/meraas-offer. As a DXBE 
Shareholder, you are encouraged to read 
the Meraas Offer Document, the 
Acceptance Form and this document in 
full. 

 على اإللكترونيویمكن أیًضا تنزیلھ من موقعنا  مإلیك

-https://www.dxbentertainments.com/investor

 .offer-relations/meraasدي اكس في  ینمساھم م. بصفتك

راس ونموذج القبول على قراءة مستند عرض مِ  منشجعك ،بي إي

  بالكامل. والمستند ھذا 

   
On 9 February 2021, Meraas and DXBE 
entered into an implementation agreement 
setting out the rights and obligations of the 
parties as they relate to the Offer among 
other things. 

اتفاقیة  دي اكس بي إي، أبرمت مراس و٢٠٢١ فبرایر ٩في  
حقوق والتزامات  تنفیذ تتضمن من بین أمور أخرى على

  األطراف فیما یتعلق بالعرض.
  

   
I am writing to you, on behalf of the 
DXBE Board, to: (i) explain the 
background to and terms of the Offer; (ii) 
encourage you to vote at the DXBE GM to 
be held on 9 March 2021 in connection 
with the Offer; and (iii) explain why the 
DXBE Board, who have been so advised 
by Shuaa Capital psc (Shuaa) as to the 
financial terms of the offer, consider the 
terms of the Offer to be fair and reasonable 
so far as DXBE Shareholders are 
concerned and are unanimously 
recommending that you accept the Offer. 

أجل: من  دي اكس بي إينیابة عن مجلس إدارة بال كتب إلیكمن 

على التصویت  م) نشجعك٢(و ) شرح خلفیة وشروط العرض١(

لشركة دي اكس بي إي المزمع الجمعیة العمومیة اجتماع في 

سبب ) شرح ٣(فیما یتعلق بالعرض و ٢٠٢١ مارس ٩في  عقده

قام بالحصول على الذي -مجلس إدارة دي اكس بي إي  اعتبار

فیما یتعلق  )شعاع( كابیتال ش.م.ع شعاع من قبل رةاستشا

أن شروط العرض عادلة ومعقولة بقدر  - بالشروط المالیة للعرض

 كمباإلجماع قبول ویوصي دي اكس بي إي يمساھمب یتعلقما 

  عرض.لل

   
2. Summary of the terms of the Offer  العرض شروط ملخص   .٢  
   

Meraas is offering to acquire (on the terms 
and subject to the conditions set out in the 
Meraas Offer Document and in the 
Acceptance Form) the entire issued and 
fully paid up share capital of DXBE 
(which is not already owned by Meraas or 
Meraas Holding) for cash. 

ألحكام المنصوص االستحواذ (وفقًا للشروط وا مراستعرض    
 كامل وفي نموذج القبول) على مراسعرض علیھا في مستند 

(غیر المملوك المصدر والمدفوع  دي اكس بي إيرأس مال 
  .بالكامل نقدًا بالفعل من قبل مراس أو مراس القابضة)

  

   
Under the terms of the Offer, holders of 
DXBE Shares (excluding Meraas and 
Meraas Holding) shall receive the 
following offer price: 

 دي اكس بي إيبموجب شروط العرض، یحصل حاملو أسھم    
  :سعر العرض التالي) القابضة ومراس مراس(باستثناء 

  

   
for each DXBE Share AED0.08 in cash    إماراتي درھم  ٠٫٠٨ اكس بي إي يعن كل سھم من أسھم د

  نقدًا
   

The total amount of the Offer, in respect of 
the DXBE Shares which are the subject of 
the Offer (being 3,816,513,640 ordinary 
shares of nominal value AED1.00 per 
share each in DXBE), will be AED305 
million. This represents a total implied 

دي اكس بي سیكون المبلغ اإلجمالي للعرض، فیما یتعلق بأسھم    
من األسھم العادیة بقیمة  ٣٬٨١٦٬٥١٣٬٦٤٠(التي تمثل  إي

) وفقًا لھذا دي اكس بي إيدرھم لكل سھم في  1.00اسمیة 
 ةقیممثل ھذا إجمالي . یإماراتي درھم ملیون ٣٠٥العرض مبلغ 

درھم  ٦٣٩٬٩٩٣٬٠١٤بمبلغ ضمنیة دي اكس بي إي  أسھم
صافي قیمة أصول  على %١٨٩ اقدرھ وزیادة في القیمة إماراتي
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equity value for DXBE of 
AED639,993,014 and a premium of 189% 
over DXBE's net asset value per share of 
AED0.0277 as at 31 December 2020. 

للسھم الواحد  درھم إماراتي ٠٫٠٢٧٧بقیمة  دي اكس بي إي
  .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ بتاریخ

 

   
The DXBE Shares will be acquired by 
Meraas under the Offer on the basis that 
the DXBE Shares are fully paid up and 
free from all liens, charges, equities, 
encumbrances, options, rights of pre-
emption and any other third party rights 
and interests of any nature whatsoever and 
together with all rights now and hereafter 
attaching or accruing to them, including, 
without limitation, voting rights and the 
right to receive and retain in full all 
dividends and other distributions (if any) 
declared, made or paid, or any other return 
of value (whether by reduction of share 
capital or share premium account or 
otherwise) made, on or after the date of the 
Meraas Offer Document. 

 دي اكس بي إيعلى أسھم بموجب العرض  مراستستحوذ    

جمیع الرھون والرسوم وحقوق  منمدفوعة بالكامل وخالیة 

الملكیة والتكالیف واألعباء والخیارات وحقوق األولویة وأي 

حقوق ومصالح لجھات خارجیة من أي نوع كانت ومن جمیع 

الحقوق التي تلحق بھا أو تستحق علیھا اآلن وفیما بعد، بما في 

ل ال الحصر، حقوق التصویت والحق في ذلك، على سبیل المثا

االستالم واالحتفاظ الكامل بجمیع توزیعات األرباح والتوزیعات 

أو المدفوعة، أو أي  األخرى (إن وجدت) الُمعلنة أو المقررة

عائدات أخرى لقیمة ھذه األسھم (سواء عن طریق تخفیض رأس 

المال أو حساب عالوة األسھم أو غیر ذلك) في تاریخ مستند 

 أو بعده. مراسعرض 

   
DXBE Shareholders whose names appear 
in the DXBE share register on 8 March 
2021 will be eligible to receive the Offer 
and should any of them be willing to 
accept the Offer, may do so by submitting 
the Acceptance Form (in accordance with 
the procedures set out therein) until 9 
March 2021. 

الذین تظھر أسماؤھم في سجل  دي اكس بي إيسیكون مساھمي  
مؤھلین لتلقي العرض 2021  مارس ٨في  دي اكس بي إيأسھم 

القیام بذلك عن یمكنھ یرغب في قبول العرض  كان أي منھم إذاو
طریق إرسال نموذج القبول (وفقًا لإلجراءات المنصوص علیھا 

 . ٢٠٢١ مارس ٩ فیھ) حتى 

   
The Offer is subject to the Conditions 
(defined below) and further terms set out 
or referred to in the Meraas Offer 
Document. 

 
 )أدناه المعرفة( والشروط اإلضافیة للشروطیخضع العرض 

 .مراسمستند عرض  في المنصوص علیھا أو المشار إلیھا

   
On 11 March 2021 (or another date 
announced by Meraas), Meraas will 
announce the acceptance results of the 
Offer. Subject to the Offer being declared 
unconditional in all respects (which will be 
announced by Meraas following 
satisfaction (or waiver by Meraas, as 
applicable) of all Conditions), (the date of 
such announcement being the 
Unconditional Date), Meraas will within 
three days after the Unconditional Date 
settle the cash consideration that is due to 
each accepting DXBE Shareholder through 
the relevant payment method as registered 
with Dubai CSD. A DXBE Shareholder 
may, at any time prior to the Unconditional 

 
(أو أي تاریخ آخر تعلنھ مراس)، ستعلن  ٢٠٢١ مارس ١١في 

شریطة اإلعالن عن أن العرض  .س عن نتائج قبول العرضمرا

غیر مشروط من جمیع النواحي (والذي سیتم إعالنھ من قبل مراس 

بعد استیفاء جمیع الشروط (أو التنازل عنھا من جانب مراس، 

 غیر  لتاریخ(ویكون تاریخ ھذا اإلعالن ھو احسب االقتضاء)، 

التاریخ غیر خالل ثالثة أیام من ستقوم مراس ) المشروط

المستحق لكل مساھم من مساھمي المقابل النقدي بتسویة المشروط 

 مسجلةدي اكس بي إي قبل العرض وذلك من خالل طریقة دفع 

یجوز لمساھم دي اكس بي إي في أي وقت قبل لدى دبي لإلیداع. 

التاریخ غیر المشروط تحدیث طریقة الدفع ھذه عبر الخدمات 

في حال لم  .www.dfm.aeاإللكترونیة لسوق دبي المالي على 
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Date, update such DXBE Shareholders' 
payment method via DFM eServices at 
www.dfm.ae. If a DXBE Shareholder has 
not registered a payment method with 
Dubai CSD, then the relevant DXBE 
Shares will still be transferred to Meraas 
and the consideration attributable to such 
DXBE Shareholder will be held by Dubai 
CSD on behalf of such DXBE Shareholder 
to be released on registration of an 
appropriate payment method with Dubai 
CSD. 

یقم مساھم دي اكس بي إي بتسجیل طریقة الدفع لدى دبي لإلیداع 

م دي اكس بي إي ذات الصلة إلى مراس سھأفسیستمر تحویل 

سیتم االحتفاظ بھ من  دي اكس بي إيساھم على م العائدوالمقابل 

حتى یتم ھذا قبل دبي لإلیداع نیابة عن مساھم دي اكس بي إي 

 .لدى دبي لإلیداعالمناسبة  الدفع إبراءه عن طریق تسجیل طریقة

   
Following Offer Completion, Meraas 
intends to notify the SCA pursuant to the 
Takeover Code and the Companies Law to 
acquire mandatorily any shares not 
acquired by Meraas (excluding shares held 
by Meraas Holding) pursuant to the Offer. 
At that time, Meraas intends that DXBE 
will apply to suspend DXBE Shares from 
trading. 

بعد اكتمال العرض، سوف تقوم مراس بإخطار الھیئة، وفقًا لقواعد  

على أي اإللزامي االستحواذ وقانون الشركات، وذلك لالستحواذ 

سھم لم تستحوذ علیھ مراس (باستثناء األسھم المملوكة لـ مراس 

أن تتقدم دي  تسعى مراسالقابضة) وفقًا للعرض. وفي ذلك الوقت، 

 اكس بي إي بطلب لتعلیق تداول أسھم دي اكس بي إي.

   
3. Background to and reasons for the 

Offer: 
 نبذة عن العرض ودواعي تقدیمھ  . ٣ 

   

DXBE was publicly listed on the DFM in 
November 2014 and commenced 
operations in October 2016. Since its 
inception, DXBE has been operating in a 
challenging market environment and has 
never achieved profitability on a full year 
basis. During 2020, DXBE has been 
severely impacted by the COVID-19 
pandemic which resulted in a complete 
closure of all of DXBE's operations for a 
period of time (some of which have since 
re-commenced). As at 31 December 2020, 
DXBE had accumulated losses of AED7.8 
billion representing 98% of its share 
capital and estimated gross debt of 
AED5,735 million (comprising gross bank 
debt of AED4,255 million and convertible 
debt of AED1,480 million). 

 
 ٢٠١٤أُدرجت دي اكس بي إي في سوق دبي المالي في نوفمبر 

. وتزاول دي اكس بي ٢٠١٦وبدأت أعمالھا التجاریة في أكتوبر 

تحدیات كبیرة ولم تحقق  ذوإي أعمالھا منذ تأسیسھا في سوق 

عام خالل و. خالل أي سنة مالیة كاملةأرباًحا على اإلطالق 

جائحة فیروس  ، تأثرت دي اكس بي إي بشدة من جراء٢٠٢٠

مما أسفر عن توقف جمیع عملیات دي اكس بي إي  ١٩-كوفید 

. منذ ذلك الحین)بعض منھا (التي بدأت  بالكامل لفترة من الزمن

، تكبدت دي اكس بي إي خسائر متراكمة ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١وفي 

من رأس  %٩٨درھم إماراتي بما یمثل نسبة  ملیار 7.8بلغت 

ملیون درھم  ٥٬٧٣٥لمدیونیاتھا  مالھا وبلغ اإلجمالي المقدر

ملیون درھم   ٤٬٢٥٥دین مصرفي إجمالي بمبلغ تشمل (إماراتي 

 .)ملیون درھم إماراتي ١٬٤٨٠قابل للتحویل بقیمة  ودینإماراتي 

   
DXBE's current financial situation is 
severe and imminent emergency funding is 
needed for DXBE to continue operating. 
We understand that Meraas believes that it 
is the only stakeholder willing and able to 
invest the capital required to recapitalise 
the business and implement a 

 
إي شدید الصعوبة إن الوضع المالي الحالي لـشركة دي اكس بي 

ویتطلب دعم وتزوید دي اكس بي إي بتمویل طارئ في القریب 
نحن نتفھم أن ِمراس العاجل حتى تتمكن من مواصلة أعمالھا. 

تؤمن بأنھا صاحب المصلحة الوحید المستعد والقادر على استثمار 
رأس المال المطلوب إلعادة رسملة األعمال وتنفیذ خطة التحول 

لم تتلق دي اكس بي إي أي  .دي اكس بي إيوضع شركة لتغییر 
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transformation plan to turn around DXBE. 
DXBE has not received any interest from 
any other party that could support the 
recapitalisation of DXBE as contemplated 
by the Offer or in any other manner. 

من أي طرف آخر یمكن أن یدعم إعادة رسملة دي اكس بي  ةفائد
 .أو بأي طریقة أخرى إي على النحو المتوقع من العرض

   
Save as disclosed in this document, there 
has been no material change in the 
financial or trading position of DXBE 
since 31 December 2020 (the date to which 
the last published audited accounts of 
DXBE were prepared). 

 
، لم یكن ھناك أي تغییر المستند ھذاباستثناء ما تم الكشف عنھ في 

منذ  دي اكس بي إيجوھري في المركز المالي أو التجاري لشركة 
تم فیھ إعداد آخر حسابات مدققة  (التاریخ الذي ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

 ).شركة دي اكس بي إيمنشورة لـ

   
4. Information on Meraas  مراس عنمعلومات   . ٤ 
   

Please refer to paragraph 2 of Section I 
(General Information and Details of Offer) 
of the Meraas Offer Document for 
information on Meraas. 

(المعلومات العامة  ١من القسم  ٢الفقرة ى یُرجى الرجوع إل 
للمعلومات حول  من مستند عرض مراس وتفاصیل العرض)

  .مراس

   
5. Financing of the Offer  تمویل العرض  . ٥ 
   

Please refer to paragraph 3 of Section I 
(General Information and Details of Offer) 
of the Meraas Offer Document for details 
of how Meraas will finance the Offer. 

(المعلومات العامة  ١من القسم  ٣الفقرة رجوع إلى یُرجى ال 
لتفاصیل كیفیة تمویل  من مستند عرض مراس وتفاصیل العرض)

 مراس للعرض.

   
6. Convertible Bonds  للتحویلتحویل السندات القابلة   . ٦ 
   

Meraas and Meraas Holding gave notice 
on 31 January 2021 to DXBE to convert 
the existing balance of the master bond 
certificates issued by DXBE due 30 June 
2026 and held by Meraas and Meraas 
Holding (the Existing Convertible) into 
new DXBE Shares (the New Converted 
Shares) as set out in its terms and 
conditions (the Convertible Conversion). 

بتاریخ  مراس القابضة إخطاراً إلى دي اكس بي إيو مراس قدمت 
شھادات السندات للتحویل الرصید الحالي  ٢٠٢١ینایر  ٣١

یونیو  ٣٠إي والمستحقة في الرئیسیة الصادرة من دي اكس بي 
التحویل ( مراس القابضةو والمحتفظ بھا من قِبل مراس ٢٠٢٦
األسھم المحولة إلى أسھم جدیدة لـ دي اكس بي إي () القائم

التحویل القابل ( واألحكام شروطكما ھو موضح في ال) الجدیدة
 ).للتحویل

   
This Convertible Conversion will amount 
to a conversion of approximately 
AED1,486 million into New Converted 
Shares in DXBE at a conversion price of 
AED1.04 per share (the conversion price 
stipulated in the Existing Convertible). As 
a consequence, Meraas and Meraas 
Holding intend to absorb the losses 
resulting from such conversion at a price 
significantly greater than the current share 
price of DXBE. 

 
إلى تحویل ما یقارب مبلغ التحویل القابل للتحویل سیصل 
ملیون درھم إماراتي إلى أسھم محولة جدیدة في دي اكس ١٬٤٨٦

درھم إماراتي للسھم الواحد (وھو  ١٫٠٤بي إي بسعر تحویل یبلغ 
). ونتیجة لذلك، التحویل القائمسعر التحویل المنصوص علیھ في 

تعتزم مراس ومراس القابضة استیعاب الخسائر الناجمة عن ھذا 
ھم الحالي لـ دي اكس بي التحویل بسعر أكبر بكثیر من سعر الس

 إي.

   
On or around 28 February 2021, the 
Convertible Conversion is expected to  

 فبرایر ٢٨تاریخ في أو بحوالي التحویل القابل للتحویل  یتوقع إتمام
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occur and Meraas' existing shareholding in 
DXBE (calculated by aggregating Meraas 
and Meraas Holding's shareholdings in 
DXBE) will increase from approximately 
52.29% (prior to the Convertible 
Conversion) to 59.52% of DXBE's issued 
and fully paid up share capital (as 
increased following completion of the 
Convertible Conversion). 

كما سیتم زیادة المساھمة الحالیة لـ مراس في دي اكس بي  ٢٠٢١
إي (والتي یتم احتسابھا من خالل تجمیع مساھمات كالً من مراس 

 (قبل%٥٢٫٢٩ومراس القابضة في دي اكس بي إي) من نسبة 
من رأس مال دي اكس  %٥٩٫٥٢إلى  ) التحویل القابل للتحویل

بي إي المصدر والمدفوع بالكامل (بعد الزیادة الالحقة إلتمام 
 ).التحویل القابل للتحویل

   
7. Acquisition and conversion of bank debt 

 
 تحویل الدین المصرفياالستحواذ و  . ٧

   
Meraas also proposes to acquire all of 
DXBE's outstanding senior debt facilities, 
and immediately thereafter, convert such 
debt into new shares in DXBE (the Bank 
Debt Conversion, and such new shares 
being the New Bank Debt Shares). 

تقترح مراس أیًضا الحصول على جمیع تسھیالت دین دي اكس  
ویة المستحقة، وتحویل ھذا الدین إلى أسھم جدیدة بي إي ذات األول

تلك و ،تحویل الدین المصرفيلیصبح كل من في دي اكس بي إي (
 ).أسھم دین مصرفي جدیدةاألسھم الجدیدة 

 
   

Meraas has agreed with DXBE's external 
third party senior bank debt lenders to 
acquire the senior bank debt of DXBE 
owed to such lenders and on 9 February 
2021 the DXBE Board approved Meraas' 
acquisition and (subject to DXBE 
Shareholder (including for these purposes 
Meraas and Meraas Holding) approval) 
conversion of such bank debt. The transfer 
of the debt from the senior bank debt 
lenders to Meraas is conditional on Meraas 
sending notice to the relevant senior bank 
debt lenders (and to DXBE) to effect the 
transfer of such debt, which Meraas 
intends to do following the passing of the 
relevant resolutions at the DXBE GM. 

دین مصرفي ذي أولویة لشركة دي مراس مع مقرضین  اتفقت 

لالستحواذ على دین دي  تابعیین لطرف آخر خارجییناكس بي إي 

، لھؤالء المقرضیناكس بي إي المصرفي ذي األولویة المستحق 

باالستحواذ على قیام مراس ووافق مجلس إدارة دي اكس بي إي 

ً لموافقة مساھمي دي اكس بي إيو  ه(بما في ذلك لھذ (وفقا

الدین  ذلك تحویل )مراس ومراس القابضة)موافقة  األغراض

 . ویُعد حوالة الدین من مقرضین٢٠٢١فبرایر ٩المصرفي في 

إلى مراس مشروًطا بإرسال مراس  الدین المصرفي ذي األولویة

المعنیین (وإلى  ذي األولویةالدین المصرفي إخطار إلى مقرضین 

دي اكس بي إي) لتنفیذ حوالة ھذا الدین، والذي تعتزم مراس القیام 

بھ بعد تمریر القرارات ذات الصلة في الجمعیة العمومیة لشركة 

 دي اكس بي إي.

   
Pursuant to the Cabinet Exemption from 
Article 225 of the Companies Law and in 
parallel with the Offer, Meraas will seek to 
convert such debt into ordinary shares of 
DXBE at a conversion price of AED0.08 
per share (being the same price as the 
Offer Price) based on the amount of 
principal and expected accrued interest 
outstanding under such debt as at 28 
February 2021 (being AED4,271,318,024). 

 
، من قانون الشركات ٢٢٥مجلس الوزراء من المادة  الستثناءوفقًا 

، ستسعى مراس إلى تحویل ھذا الدین إلى وبالتوازي مع العرض

 ٠٫٠٨أسھم عادیة من أسھم دي اكس بي إي بسعر تحویل یبلغ 

باالستناد  )سعر العرضدرھم إماراتي للسھم الواحد (وھو نفس 

بموجب ذلك المتوقعة المستحقة  إلى أصل الدین والفائدة المتراكمة

(بمبلغ قدره  ٢٠٢١فبرایر  ٢٨في تاریخ  الدین

 .درھم إماراتي) ٤٬٢٧١٬٣١٨٬٠٢٤

   

A resolution to approve the Bank Debt   سیُعرض قرار بالموافقة على تحویل الدین المصرفي في اجتماع
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Conversion will be put to the DXBE GM 
and the passing of that resolution and the 
issuance of the New Bank Debt Shares to 
Meraas is a condition of the Offer (so that 
unless the Bank Debt Conversion is 
approved by the DXBE Shareholders 
(including for these purposes Meraas and 
Meraas Holding) the Offer will not 
complete and the DXBE Shareholders will 
not receive the cash consideration offered 
for their shares in DXBE pursuant to the 
Offer). 

ھذا  اعتماد واتخاذالجمعیة العمومیة لـ دي اكس بي إي، ویعد 

أسھم الدین المصرفي الجدیدة إلى مراس أحد  القرار وإصدار

شروط ھذا العرض (بحیث إذا لم تتم الموافقة على تحویل الدین 

بما في ذلك لھذه (المصرفي من قبل مساھمي دي اكس بي إي 

فلن یكتمل العرض ولن  )األغراض موافقة مراس ومراس القابضة

سھمھم المعروض ألالنقدي یتلقى مساھمي دي اكس بي إي المقابل 

(مع مراعاة موافقة مساھمي  )بموجب العرضفي دي اكس بي إي 

 .دي اكس بي إي)

   
Meraas intends for the Bank Debt 
Conversion to occur (subject to DXBE 
Shareholder (including for these purposes 
Meraas and Meraas Holding) approval) on 
or before the Unconditional Date and 
Meraas' shareholding in DXBE 
immediately prior to the Bank Debt 
Conversion will increase from 
approximately 59.52% (calculated by 
aggregating Meraas and Meraas Holding's 
shareholding in DXBE following 
completion of the Convertible Conversion) 
to 93.92% of DXBE's issued and fully paid 
up share capital (as increased following 
completion of the Bank Debt Conversion). 

(مع مراعاة موافقة یتم تحویل الدین المصرفي تسعى مراس أن  

بما في ذلك لھذه األغراض موافقة ( مساھمي دي اكس بي إي

 ) في تاریخ أو قبل التاریخ غیر المشروط)القابضةمراس ومراس 

وسیتم زیادة مساھمة شركة مراس في دي اكس بي إي قبل تحویل 

(والتي یتم % ٥٩٫٥٢الدین المصرفي مباشرة من حوالي نسبة 

احتسابھا من خالل تجمیع مساھمات كالً من مراس ومراس 

القابل مال التحویل تكبعد ا القابضة في رأس مال دي اكس بي إي 

المصدر رأس مال دي اكس بي إي % من ٩٣٫٩٢إلى  )للتحویل

تحویل الدین  مال تكالوالمدفوع بالكامل (بعد الزیادة الالحقة 

 المصرفي).

   
8. Squeeze Out  شراء أسھم صغار المساھمین  . ٨ 
   

Please refer to paragraph 6 of Section I 
(General Information and Details of Offer) 
of the Meraas Offer Document for details 
of Meraas' proposal to acquire the DXBE 
Shares of those DXBE Shareholders who 
do not accept the Offer. 

 
(المعلومات العامة  ١من القسم  ٦الفقرة یُرجى الرجوع إلى 

للحصول على  من مستند عرض مراس وتفاصیل العرض)
 دي اكس بي إيِمراس لالستحواذ على أسھم  مقترح تفاصیل

 .الذین ال یقبلون العرض بي إي سدي اكمساھمي ل

   
9. Delisting and Company Conversion  الشركةإلغاء اإلدراج وتحویل   .٩  
   

Please refer to paragraph 6 of Section I 
(General Information and Details of Offer) 
of the Meraas Offer Document for details 
of Meraas' proposal to delist the Company 
from the DFM and convert the Company 
into a private joint stock company (or other 
corporate form as determined by Meraas). 

المعلومات العامة ( ١من القسم  ٦الفقرة الرجوع إلى یُرجى  
مستند عرض مراس للحصول على  من وتفاصیل العرض)

مقترح ِمراس لشطب الشركة من سوق دبي المالي  تفاصیل
كما تحدده  أو شكل آخر( وتحویلھا إلى شركة مساھمة خاصة

 .ِمراس)

   
10. Meraas plans for DXBE  مراس لشركة دي اكس بي إي خطط  . ١٠ 
   

Following Offer Completion, Meraas 
intends to continue to support DXBE 

دي اكس بي إدارة االستمرار في دعم تعتزم مال العرض تكبعد ا 
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management in the streamlining of the 
business and operations given difficult 
market conditions due to the impact of the 
COVID-19 pandemic. Meraas intends to 
explore areas of collaboration and 
synergies with DXBE and support 
initiatives to improve its financial 
prospects, in accordance with the market 
environment and relevant operating 
conditions. 

في تبسیط األعمال والعملیات نظًرا لظروف السوق الصعبة إي 

. تعتزم ِمراس استكشاف مجاالت ١٩-بسبب تأثیر جائحة كوفید

 فرصھاالتعاون مع دي اكس بي إي ودعم المبادرات لتحسین 

 المالیة، وفقًا لبیئة السوق وظروف التشغیل ذات الصلة.

   
The DXBE Board welcomes Meraas's 
confirmations in relation to its plans for the 
Company set out above. 

ِمراس فیما  دي اكس بي إي بإقرارات یرحب مجلس إدارة 
 .أعاله الموضحةخططھا للشركة بیتعلق 

   
11. Conditions  الشروط  . ١١ 
   

The Offer will become unconditional only 
if the conditions set out in paragraph 4 of 
Section I (General Information and Details 
of the Offer) of the Meraas Offer 
Document (the Conditions) are fulfilled or 
waived by Meraas, where applicable. 

یصبح ھذا العرض غیر مشروط حال استیفاء الشروط أو التنازل  
 ٤الفقرة في ء، على النحو المبین ، عند االقتضامن قبل مراس عنھا

ند من مست )المعلومات العامة وتفاصیل العرض( ١من القسم 
  .)الشروط( عرض مراس

   
12. Interests and dealings  والمعامالت حصصال  . ١٢ 
   

(a) Interests in DXBE Shares   (أ)  في أسھم دي كس بي إي حصصال 

   
As at the Latest Practicable Date:   عملي: تاریخآخر بالقائمة 

   
(i) DXBE does not have an 

ownership interest of 5% 
or more in Meraas; 

٪ أو ٥بنسبة  حصة ملكیةدي اكس بي إي  ال تملك   (1) 
 أكثر في مراس؛

   
(ii) the members of the DXBE 

Board do not have an 
ownership interest of 5% 
or more in Meraas; 

أعضاء مجلس إدارة دي اكس بي إي  لم یمتلك   (2) 
 ؛٪ أو أكثر في مراس٥بنسبة  حصة ملكیة

   
(iii) the members of the DXBE 

Board do not have an 
ownership interest of 5% 
or more in DXBE Shares; 

 یمتلك أعضاء مجلس إدارة دي اكس بي إي مل   )٣( 
٪ أو أكثر في أسھم دي اكس ٥بنسبة  حصة ملكیة

 ؛بي إي

   
(iv) no affiliate of DXBE, or 

pension fund affiliated to 
either DXBE or an affiliate 
of DXBE, or any 
consultant to DXBE or any 
person acting in agreement 
(which might serve as a 

أي شركة تابعة لـ دي اكس بي إي أو  تمتلك مل   (4) 
تابع ألي من دي اكس بي إي أو  تقاعديصندوق 

أو أي مستشار لـ  دي اكس بي إيـ تابعة لشركة 
دي اكس بي إي أو أي شخص یتصرف بموجب 

(والذي قد یكون بمثابة دافع لھذا الشخص اتفاق 
للحفاظ على أو التعامل أو االمتناع عن التعامل في 
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motive for such person to 
maintain, deal or refrain 
from dealing in DXBE 
Shares) with DXBE has an 
ownership interest of 5% 
or more in DXBE Shares; 

حصة مع دي اكس بي إي أسھم دي اكس بي إي) 
 ٪ أو أكثر في أسھم دي اكس بي إي؛٥بنسبة  ملكیة

   
(v) no person, with whom 

DXBE or persons acting in 
concert with DXBE has a 
Dealing Arrangement, had 
or controlled an ownership 
interest of 5% or more in 
DXBE Shares; and 

دي اكس  مع كان یتعامل ص سواءأي شخ یمتلك مل  )٥( 
األشخاص  مع أوترتیب التعامل  بموجب بي إي

دي مع  ترتیب التعاملبموجب  الذین یتصرفون
 تھسبما نحصة ملكیة بأو یتحكم كان  - اكس بي إي

 ؛ ودي اكس بي إي ٪ أو أكثر في أسھم٥

   
(vi) no fund manager relevant 

to DXBE manages an 
ownership interest of 5% 
or more in DXBE Shares. 

 
بشركة دي اكس  ذو صلةمدیر صندوق أي  دیری لم  )٦(

٪ أو أكثر في أسھم دي ٥بنسبة  حصة ملكیةبي إي 
 . اكس بي إي

   
(b) Dealings  (ب)  المعامالت 

   
In the 12 months preceding the 
Offer until the day prior to the date 
of this document: 

االثني عشر شھًرا السابقة للعرض وحتى الیوم  خالل
 :المستند ھذاالسابق لتاریخ 

   
(i) DXBE has not dealt in any 

DXBE Shares; and 
لم تتعامل دي اكس بي إي في أي من أسھم دي   ) ١(

 واكس بي إي؛ 
   

(ii) none of the members of the 
DXBE Board has dealt in 
any DXBE Shares. 

لم یتعامل أي من أعضاء مجلس إدارة دي اكس    )٢(
 .دي اكس بي إي في أي من أسھم بي إي

   
In the period from 20 December 
2020 until the day prior to the date 
of this document: 

حتى الیوم السابق و ٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠الفترة من  خالل
  :المستند ھذالتاریخ 

 
   

(i) no affiliate of DXBE, or 
pension fund affiliated to 
either DXBE or an affiliate 
of DXBE, or any 
consultant to DXBE or any 
person acting in agreement 
with DXBE has dealt in 
any DXBE Shares; 

أي شركة تابعة لـ دي اكس بي إي أو  م تتعاملل   )١(
بع ألي من دي اكس بي إي أو صندوق تأمین تا

أو أي مستشار لـ  شركة تابعة لـ دي اكس بي إي
دي اكس بي إي أو أي شخص یتصرف بموجب 

أسھم دي أي من اتفاق مع دي اكس بي إي في 
  اكس بي إي؛

   
(ii) no person, with whom 

DXBE or persons acting in 
concert with DXBE has a 
Dealing Arrangement, has 
dealt in any DXBE Shares; 
and 

أي شخص سواء كان یتعامل مع دي  تعامللم ی   )٢(
أو مع  ترتیب التعاملاكس بي إي بموجب 

 ترتیب التعاملاألشخاص الذین یتصرفون بموجب 
أسھم دي اكس بي أي من مع دي اكس بي إي في 

  إي؛ و
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(iii) no fund manager related to 

DXBE has dealt in any 
DXBE Shares. 

مدیر صندوق متعلق بشركة دي أي  یتعامللم    )٣(
  أسھم دي اكس بي إي.أي من اكس بي إي في 

   
13. Background to and reasons for the 

recommendation 
  اودواعي تقدیمھالتوصیة نبذة عن    .١٣

  
   

On 12 January 2021, DXBE appointed 
KPMG Lower Gulf Limited (KPMG) to 
undertake a valuation as at 31 December 
2020 of DXBE and on 3 February 2021, 
DXBE entered into an engagement letter to 
appoint Shuaa to provide a fairness opinion 
in respect of the Offer, in each case to 
assist the DXBE Board in determining the 
fairness of the Offer. 

كي بي إم جي دي اكس بي إي شركة  ، عینت٢٠٢١ ینایر ١٢في 
دیسمبر  ٣١ بتاریخ إلجراء تقییم )جي كي بي إم(لوار جلف لیمتد 

دي  أبرمت، ٢٠٢١ فبرایر ٣ ، وفياكس بي إيلشركة دي  ٢٠٢٠
الرأي بشأن عدالة شعاع لتقدیم  خطاب اتفاق لتعیین اكس بي إي

لمساعدة مجلس  الحالتین تافي كلو، فیما یتعلق بالعرض السعر
 .العرض عدالةدي اكس بي إي في تحدید  إدارة

   
Since inception, DXBE has been operating 
in a challenging environment, resulting in 
annual EBITDA losses. As at 31 December 
2020, DXBE has accumulated losses of 
AED7.8 billion (representing 98% of its 
share capital). 

أدى  ، ممافي بیئة ملیئة بالتحدیات منذ إنشائھاتعمل دي اكس بي إي 
ھامش األرباح قبل الفوائد والضرائب  إلى خسائر سنویة في

دي  ، تكبدت ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ بتاریخواالستھالك وإھالك الدین 
ملیار درھم إماراتي (تمثل  ٧٫٨بقیمة  تراكمیةخسائر  اكس ي إي

  .من رأس مالھا) %٩٨

  
DXBE has been severely impacted due to 
COVID-19, which resulted in the 
temporary closure of the theme parks 
during 2020. Furthermore, international 
travel restrictions resulted in a lower 
number of tourists which impacted 
visitation. 

وذلك ، ١٩-جائحة كوفید  بسبببشدة  دي اكس بي إي تأثرتلقد 

. باإلضافة إلى ٢٠٢٠خالل المتنزھات الترفیھیة إغالق  بسبب

، أدت قیود السفر الدولیة إلى انخفاض عدد السیاح مما أثر على ذلك

  .عدد الزائرین

  
DXBE's gross debt as at 31 December 
2020 is AED5,735 million, which includes 
gross bank debt of AED4,255 million of 
which AED213 million is due in 2021, 
with the remainder due over the course of 
2022 to 2026. Interest of AED250 million 
is due for payment in 2021 (cash interest of 
AED97 million and accrued interest of 
AED153 million). As a result, the 
Company is in need of new sources of 
funds without which the current available 
liquidity is likely to be exhausted during 
Q2 2021. 

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١دي اكس بي إي فيإجمالي مدیونیات بلغت 

إجمالي دین ، والتي تشمل درھم إماراتي ملیون ٥٬٧٣٥ مبلغ

ملیون درھم  ٢١٣، منھا درھمملیون  ٤٬٢٥٥بقیمة مصرفي 

مدار الفترة من  ، والباقي مستحق على٢٠٢١مستحقة في عام 

ملیون درھم  ٢٥٠لغة الفوائد البادفع ستحق ی. ٢٠٢٦إلى  ٢٠٢٢

ملیون درھم فائدة نقدیة وفوائد مستحقة  ٩٧( ٢٠٢١في إماراتي 

، تحتاج الشركة إلى مصادر ملیون درھم). نتیجة لذلك ١٥٣یمة بق

الحالیة المتاحة خالل سیولة محتمل للاستنفاد  لتفاديتمویل جدیدة 

  .٢٠٢١الربع الثاني من عام 

  
Following detailed consideration by the 
DXBE Board, the terms of the Offer were 
recommended to DXBE Shareholders by 
the DXBE Board in its meeting held on 9 
February 2021. In recommending the terms 
of the Offer, the DXBE Board has, 

 تدي اكس بي إي، تم تفصیلیة من قبل مجلس إدارةالدراسة البعد 
من قبل  دي اكس بي إيإلى مساھمي  شروط العرضب التوصیة

 فبرایر ٩المنعقد في في اجتماعھ  اكس بي إيدي  مجلس إدارة
دي اكس  شروط العرض، نظر مجلس إدارةب التوصیة . عند٢٠٢١
كي بي إم جي  عمل فيبالتفصیل  من بین أمور أخرى بي إي
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amongst other things, considered in detail 
KPMG's work as independent valuers and 
the independent opinion from Shuaa as to 
the fairness, from a financial perspective, 
to the DXBE Shareholders of the Offer. 
The DXBE Board has also considered 
DXBE's current cash position and 
liabilities and near term general economic 
conditions. 

بعدالة المستقل من شعاع فیما یتعلق والرأي بصفتھا ُمقیّم مستقل 
 .إيدي اكس بي مساھمي المقدم لمن منظور مالي العرض  سعر

الوضع النقدي الحالي لشركة  نظر مجلس إدارة دي اكس بي إي
على المدى والظروف االقتصادیة العامة  نفقاتدي اكس بي إي وال

 القریب.

   
14. Fairness opinion الرأي بشأن عدالة السعر   .١٤ 

   
Shuaa is acting as financial adviser to 
DXBE in relation to the Offer. 

دي اكس بي إي فیما یتعلق  شعاع كمستشار مالي لشركة تعمل
 .بالعرض

   
DXBE has, in line with international best 
practice, obtained an independent opinion 
from Shuaa as to the fairness, from a 
financial point of view, to the DXBE 
Shareholders of the Offer. A copy of the 
fairness opinion (including the 
assumptions, limitations and qualifications 
on which such opinion has been provided) 
is attached to this document as Annex 2. 

على  دي اكس بي إي ، حصلتتمشیا مع أفضل الممارسات الدولیة

من منظور  العرض ة سعربعدالستقل من شعاع فیما یتعلق م تقییم

الرأي بشأن نسخة من  مالي المقدم لمساھمي دي اكس بي إي.

(بما في ذلك االفتراضات والقیود والمؤھالت التي تم عدالة السعر

 .المستند ھذامن  ٢في الملحق بشأنھا) مرفقة  الرأيتقدیم ھذا 

   
Shuaa expects to receive fees for its 
services. DXBE has agreed to reimburse 
certain expenses and indemnify Shuaa 
against certain liabilities arising out of its 
engagement. 

شركة دي  تتوقع شعاع الحصول على رسوم مقابل خدماتھا. وافقت
اكس بي إي على سداد بعض النفقات وتعویض شعاع مقابل بعض 

 .االلتزامات الناشئة عن ارتباطھا

   
15. Independent valuation التقییم المستقل  . ١٥ 
   

On 12 January 2021, DXBE appointed 
KPMG, as an independent advisory 
valuation specialist, to undertake a 
valuation as at 31 December 2020 of 
DXBE to assist the DXBE Board in 
assessing the fair value of 100% of the 
shares in DXBE. On 3 February 2021, 
KPMG issued a valuation report to the 
DXBE Board (the Valuation Report). 

شركة كي بي إم جي، ، عینت دي اكس بي إي ٢٠٢١ ینایر ١٢في 
 بتاریخ، إلجراء تقییم مستقل تقییم استشاري اختصاصي بصفتھا

مساعدة مجلس ، وذلك للشركة دي اكس بي إي ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
سھم األ% من ١٠٠تقییم القیمة العادلة لـ  في دي اكس بي إي إدارة
كي بي إم  ، أصدرت ٢٠٢١ فبرایر ٣في  .دي اكس بي إيفي 

تقریر ( دي اكس بي إي تقریر التقییم إلى مجلس إدارةجي 
 ).التقییم

   
The DXBE Board has reached an 
estimation that the fair value of 100% of 
the shares in DXBE is in the range of 
negative AED5.3 billion to positive 
AED221 million (excluding any valuation 
based on the offer price or historic market 
traded prices). 

إلى تقدیر أن القیمة العادلة ـل  ي اكس بي إيد توصل مجلس إدارة
 ٥٫٣ سالب بینتتراوح  دي اكس بي إي من األسھم في %١٠٠
باستثناء أي تقییم یعتمد (  درھم ملیون ٢٢١موجب و درھم ملیار

  على سعر العرض أو األسعار التاریخیة المتداولة في السوق).
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Following detailed commercial 
negotiations, the terms of the Offer were 
recommended to DXBE Shareholders by 
the DXBE Board in its meeting held on 9 
February 2021. In recommending the terms 
of the Offer, the DXBE Board considered 
the work of KPMG alongside the 
Valuation Report. 

 شروط العرضب التوصیة، تمت مفصلةالتجاریة المفاوضات البعد 
 دي اكس بي إي من قبل مجلس إدارة دي اكس بي إيإلى مساھمي 

شروط التوصیة ب. عند ٢٠٢١ فبرایر ٩في اجتماعھ المنعقد في 
كي بي إم  في عمل دي اكس بي إي العرض، نظر مجلس إدارة

 .مع تقریر التقییم جي جنبًا إلى جنب

   
For the purposes of the valuation of DXBE 
and preparation of the Valuation Report, 
KPMG considered the information 
provided to them by DXBE, and completed 
analysis thereon, which included the 
following, amongst others: 

كي  ، نظرتوإعداد تقریر التقییم دي اكس بي إي ألغراض تقییم
، دي اكس بي إي في المعلومات التي قدمتھا لھمبي إم جي 

 :، من بین أمور أخرىواستكملت تحلیلھا والذي تضمن ما یلي

   
(a) the audited consolidated financial 

statements of DXBE as at and for 
the financial years ended 31 
December 2018, 2019 and 2020 
which had been prepared in 
accordance with IFRS; 

 دي اكس بي إي المالیة الموحدة المدققة لشركة البیانات  (أ) 
 ٢٠١٩و  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ة في للسنوات المالیة المنتھی

الدولیة إلعداد والتي تم إعدادھا وفقًا للمعاییر  ٢٠٢٠و 
 ؛التقاریر المالیة

   
(b) management projections and the 

business plan of DXBE prepared 
by its management and approved 
by the DXBE Board; 

التي  اكس بي إي شركة ديوخطة عمل التوقعات اإلداریة  (ج) 
إدارة دي إكس بي والتي وافق علیھا مجلس  أعدتھا إدارتھا

 ؛إي

   
(c) other relevant information made 

available to KPMG at its request 
by the management of DXBE; and 

إدارة دي اكس  وفرتھاالمعلومات األخرى ذات الصلة التي    (د)
   ؛ وبناًء على طلبھابي إي لشركة كي بي إم جي 

   
(d) discussions with DXBE senior 

management. 
  العلیا. دي اكس بي إي مع إدارةمناقشات ال  (ھـ) 

   
The valuation range of DXBE as 
determined by the DXBE Board can be 
found below. 

على النحو الذي  دي اكس بي إي تقییم نسبةیمكن العثور على 
 .أدناه حدده مجلس إدارة دي اكس بي إي

   
Statement DXBE 

Fair value for 
100% of shares as 
approved by the 
DXBE Board 

Value ranging 
from negative 
AED5.3 billion 
to positive 
AED221million 
(excluding any 
valuation based 
on the offer 
price or historic 
market traded 
prices) 

 البیان دي اكس بي إي

سالب بین القیمة تتراوح 
درھم  ملیار ٥٫٣

 ملیون  ٢٢١موجب و
باستثناء أي تقییم ( درھم

یعتمد على سعر 
العرض أو األسعار 

المتداولة في التاریخیة 
 السوق).

القیمة العادلة لـ 
من األسھم  %١٠٠

التي تم الموافقة علیھا 
دي من مجلس إدارة 

 اكس بي إي

لسھم دي درھم  ٠٫٠٨ 
 اكس بي إي

 سعر السوق ألسھم
 دي اكس بي إي

فبرایر  ٨      بتاریخ
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Market price of 
the DXBE Shares 
as at 8 February 
2021 

AED0.08 per 
DXBE share 

 

٢٠٢١ 
 

   
16. Action to be taken اتخاذھااإلجراءات الواجب    .١٦ 

   
If, as a DXBE Shareholder, you are willing 
to accept the Offer, you should complete, 
sign and return the Acceptance Form 
accompanying the Meraas Offer Document 
as soon as possible and, in any event, so as 
to be received by electronic submission at 
DXBE@EMIRATESNBD.COM or as 
otherwise set out in the Acceptance Form 
no later than 6.00 p.m. on 9 March 2021 
(the Offer Closing Date). 

على استعداد لقبول  إذا كنتم بصفتكم مساھمین في دي اكس بي إي
ع وإعادة نموذج القبول إكمال وتوقی م، یجب علیكالعرض

ي أ فيوالمصاحب لمستند عرض ِمراس في أقرب وقت ممكن 
  اإللكتروني علىالتقدیم حال لیتم استالمھ عن طریق 

DXBE@EMIRATESNBD.COM كما ھو منصوص  أو
بتاریخ  مساءً  ٦:٠٠ الساعة أقصاهموعد  فيل علیھ في نموذج القبو

  .)تاریخ إغالق العرض( ٢٠٢١ مارس ٩

   
DXBE Shareholders willing to accept the 
Offer may also accept the Offer by 
submitting a completed Acceptance Form 
at the DXBE GM to be held at the Lapita 
Hotel, Jebel Ali in Dubai at 4.00 p.m. on 9 
March 2021. 

ویمكن لمساھمي دي اكس بي إي الراغبین في قبول العرض أن 
یقبلوا العرض أیًضا من خالل تقدیم نموذج قبول مكتمل في اجتماع 

فندق البیتا، المقرر عقده لشركة دي اكس بي إي الجمعیة العمومیة 
 .٢٠٢١ مارس ٩بتاریخ  مساءً  ٤:٠٠الساعة  في دبيجبل علی

   
Any DXBE Shareholder, who has pledged 
or otherwise subjected his DXBE Shares to 
any form of security or attachment (such as 
a court order), must contact the bank or 
entity in whose favour the DXBE Shares 
have been pledged or any other security 
over the shares has been granted or 
attached and obtain written clearance from 
that bank or entity to transfer those DXBE 
Shares to Meraas. The written clearance 
(or a certified copy thereof) must be lodged 
with the Acceptance Form, otherwise, 
those DXBE Shares may not be transferred 
to Meraas and the Offer may not have been 
accepted in respect of such DXBE Shares. 
Please refer to the Acceptance Form for 
further details. 

یجب على مساھم دي اكس بي إي، الذي رھن أو أخضع أسھمھ في 

(من مثل  الحجزأو  دي اكس بي إي ألي نوع من أنواع الضمان

، التواصل مع البنك أو الكیان الذي تم رھن أسھم دي أمر محكمة)

أو  الممنوحةاكس بي إي أو تقدیم أي ضمان آخر على األسھم 

من ذلك البنك أو الكیان  خطيل على تصریح والحصو المحجوزة

لتحویل أسھم دي اكس بي إي إلى مراس. ویجب تقدیم التصریح 

یتم  قد لن(أو نسخة مصدقة منھ) مع نموذج القبول، وإال  الخطي

لن یتم قبول العرض فیما قد نقل أسھم دي اكس بي إي إلى مراس و

نموذج یرجى الرجوع إلى  .أسھم دي اكس بي إي ھذهبیتعلق 

 القبول لمزید من التفاصیل.

   
If a DXBE Shareholder lodges an 
Acceptance Form in respect of DXBE 
Shares, but subsequently transfers any or 
all of its DXBE Shares to a third party 
prior to the Offer Closing Date, its 
Acceptance Form in respect of such 
transferred DXBE Shares will be deemed 
invalid and it will not have accepted the 

إذا قدم مساھم دي اكس بي إي نموذج قبول فیما یتعلق بأسھم دي 
یع أسھمھ في جمأي من أو اكس بي إي، وقام بعد ذلك بنقل ملكیة 

قبل تاریخ إغالق العرض، فسیتم اعتبار  الغیرإلى اكس بي إي دي 
 المنقولةنموذج القبول الخاص بھ فیما یتعلق بأسھم دي اكس بي إي 

 قد قبل العرض فیما یتعلق بھذه األسھمأنھ غیر ساري ولن یعتبر 
 .المنقولة
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Offer in respect of such transferred DXBE 
Shares. 

   
Please refer to the Acceptance Form for 
further guidance on the procedure for 
acceptance of the Offer (including the list 
of branches of Emirates NBD Bank PJSC 
where DXBE Shareholders may submit 
Acceptance Forms). For additional 
information please visit 
https://www.dxbentertainments.com/invest
or-relations/meraas-offer/ or call the 
dedicated call centre on 04 316 0066 from 
8.00 a.m. to 4.00 p.m., Saturday to 
Thursday. 

رجوع إلى نموذج القبول للحصول على مزید من یرجى ال
(بما في ذلك قائمة فروع  .اإلرشادات حول إجراءات قبول العرض

دي اكس بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع حیث یمكن لمساھمي 
لمزید من المعلومات یرجى زیارة  قبول).التقدیم نماذج  بي إي

-https://www.dxbentertainments.com/investor
offer-relations/meraas/ ٠٤ ٣١٦ ٠٠٦٦التصال على ا وأ 

ً وحتى الساعة  ٨:٠٠من الساعة  مساًء من السبت  ٤:٠٠صباحا
 حتى الخمیس.

   
17. General Assembly الجمعیة العمومیة    .١٧ 

   
The implementation of the Offer requires 
the approval of the DXBE Shareholders 
(including for these purposes Meraas and 
Meraas Holding) at a general assembly 
meeting to, amongst other things, the 
increase in share capital in DXBE as a 
result of the Bank Debt Conversion. The 
resolutions require the approval of 
shareholders who hold at least 75% of the 
shares attended or represented at the 
general assembly meeting. 

بما في ذلك ( دي اكس بي إي یتطلب تنفیذ العرض موافقة مساھمي

في اجتماع ) لھذه األغراض موافقة مراس ومراس القابضة

 زیادة رأس المال في، من بین أمور أخرى، على الجمعیة العمومیة

. تتطلب القرارات نتیجة لتحویل الدیون المصرفیة دي اكس بي إي

٪ على األقل من األسھم ٧٥موافقة المساھمین الذین یمتلكون 

 .ةممثلة في اجتماع الجمعیة العمومیالالحاضرة أو 

   
The required resolutions will be proposed 
at the DXBE GM to be held at 4.00 p.m. 
on 9 March 2021 at the Lapita Hotel, Jebel 
Ali in Dubai. 

دي  لـ میةالعمو جتماع الجمعیةم اقتراح القرارات المطلوبة في اسیت
 مارس ٩في  مساءً  ٤:٠٠  الذي سیعقد في الساعةاكس بي إي 

 .في دبي فندق البیتا، جبل عليفي  ٢٠٢١

  
As the accumulated losses of the Company 
as at 31 December 2020 (AED7.8 billion) 
exceed 50% of its issued share capital, in 
accordance with Article 302 of the 
Companies Law the DXBE GM will also 
consider resolutions for the continuation or 
the dissolution and liquidation of the 
Company. 

دیسمبر  ٣١ ة قد بلغت بتاریخالتراكمیشركة الخسائر نظًرا ألن 
من رأس  %٥٠تتجاوز والتي ملیار درھم إماراتي)  ٧٫٨( ٢٠٢١

، فإن الجمعیة من قانون الشركات ٣٠٢قًا للمادة ، وفمالھا المصدر
أیًضا في قرارات  العمومیة لشركة دي اكس بي إي سوف تنظر

 .وتصفیتھا حل الشركةاالستمرار أو 

  
Should the resolutions required to 
implement the Offer be approved, the 
Offer resolutions will be considered as the 
continuation plan and DXBE will continue 
operating as a going concern on the basis 
of the Offer being implemented. 

، سیتم لعرضالقرارات المطلوبة لتنفیذ ا لموافقة علىافي حالة 
دي  ستمرار وستواصللالاعتبار قرارات العرض بمثابة خطة 

قید العمل كمنشأة مستمرة على أساس العرض الجاري  اكس بي إي
  .تنفیذال
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Should the resolutions required to 
implement the Offer not be approved, the 
DXBE Board will table a resolution to 
approve the dissolution and liquidation of 
the Company and set a date for a meeting 
of the general assembly of the Company to 
approve the Company's liquidation plan 
and schedule approved by the Board and 
its financial adviser. 

لموافقة على القرارات المطلوبة لتنفیذ العرض ، فإن ا عدم  في حالة

سیصدر قراًرا بالموافقة على حل  دي اكس بي إي  مجلس إدارة

الشركة وتصفیتھا وتحدید موعد الجتماع الجمعیة العمومیة للشركة 

من قبل  دتصفیة الشركة والجدول الزمني المعتمخطة للموافقة على 

  .الماليھا ومستشارالشركة إدارة لس مج

  
A copy of the invitations to the DXBE GM 
is attached to this document as Annex 1. 

لشركة دي اكس بي  مومیةمن الدعوات لحضور الجمعیة الع نسخة
 .المستند ھذامن  ١مرفقة في الملحق إي 

   
18. Timing التواریخ والوقت  . ١٨  
   
 Please refer to the section titled "Expected 

Timetable of Principal Events" in the 
Meraas Offer Document for details of the 
key dates for the Offer. 

متوقع "الجدول الزمني الیُرجى اإلشارة إلى القسم المعنون 
عرض ِمراس للحصول على  مستندلألحداث الرئیسیة" في 

  تفاصیل حول التواریخ الرئیسیة للعرض.

   
19. Recommendation التوصیة  . ١٩  
   

The DXBE Board, who have been so 
advised by Shuaa as to the financial terms 
of the Offer, and taking into account 
DXBE's current cash position and 
liabilities and near term general economic 
conditions, consider the terms of the Offer 
to be fair and reasonable so far as DXBE 
Shareholders are concerned. In providing 
its advice to the DXBE Board, Shuaa has 
taken into account the commercial 
assessments of the DXBE Board. 

 شعاع من قبل توجیھھالذي تم  دي اكس بي إي یعتبر مجلس إدارة

الوضع النقدي الحالي  مع أخذ ،یما یتعلق بالشروط المالیة للعرضف

لشركة دي اكس بي إي والنفقات والظروف االقتصادیة العامة على 

قولة أن شروط العرض عادلة ومع بعین االعتبار، المدى القریب

أخذت شعاع في  .دي اكس بي إي يبقدر ما یتعلق األمر بمساھم

 ورة إلى مجلس إدارة دي اكس بي إياالعتبار عند تقدیم المش

 .دي اكس بي إي التقییمات التجاریة لمجلس إدارة

   

Accordingly, the DXBE Board 
unanimously recommends that DXBE 
Shareholders accept the Offer and 
attend the DXBE GM and vote in favour 
of the resolutions proposed at that 
meeting in respect of the Offer. 

باإلجماع بأن یقبل  دي اكس بي إي یوصي مجلس إدارة علیھو

اجتماع الجمعیة العرض وأن یحضروا دي اكس بي إي مي مساھ

قرارات ویصوتوا لصالح الدي اكس بي إي لشركة  العمومیة

  .فیما یتعلق بالعرض المقترحة في ذلك االجتماع

   
Yours faithfully تفضلوا بقبول فائق االحترام 
   

  
Abdul Wahab Al-Halabi 
Chairman of DXBE 

  الحلبي بعبد الوھا
 رئیس شركة دي اكس بي إي
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ANNEX 1   ١الملحق 
   

NOTICE OF GENERAL MEETING   إخطار اجتماع الجمعیة العمومیة  
   

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL 
MEETING OF DXB ENTERTAINMENTS PJSC 

دي اكس بي لشركة  اجتماع الجمعیة العمومیة دعوة لحضور 
   انترتینمنتس ش.م.ع 

   
The Board of Directors of DXB Entertainments PJSC (the “Company”) is 
pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly meeting to 
be held on Tuesday 9th March 2021 at 4.00 p.m. in person at the Lapita Hotel, 
Jebel Ali, Dubai or attending virtually through an electronic link for the 
meeting that shareholders may register for as set out below to enable the 
shareholders to attend the meeting virtually, to discuss the following agenda: 

") بدعوة السادة المساھمین الشركة(ش.م.ع) (" یتشرف مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتینمنتس 
ً لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة  وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً من یوم  شخصیا

والمشاركة عن  بالحضور اودبي،  ،جبل علي ،في فندق البیتا  ٢٠٢١ مارس ٩الموافق  الثالثاء
التصویت االلكتروني وخاصیة التواصل المرئي اللحظي مع  عن بعدطریق استخدام تقنیة الحضور 

 ، ومناقشة كل البنود والتصویت على كل قرار بشكل مباشر استفساراتھمأثناء انعقاد االجتماع وتقدیم 
  للنظر في جدول األعمال التالي:

   
Ordinary Resolutions: 
1. Review and approve the Board of Directors’ report in respect of the 

activity and financial position of the Company for the financial year 
ended 31 December 2020. 

2. Review and approve the External Auditors’ report for the financial year 
ended 31 December 2020. 

3. Discuss and approve the Company’s balance sheet and income 
statement for the financial year ended 31 December 2020. 

4. Discharge the Board of Directors from any liability for the financial year 
ended 31 December 2020. 

5. Discharge the External Auditors from any liability for the financial year 
ended 31 December 2020. 

6. Appoint the External Auditors for the financial year ending 31 December 
2021 and determine their fees. 

7. Appoint two representatives for the shareholders and determine their 
fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate 
Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. 
(3/R.M) of 2020. 

 قرارات عادیة: 
سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي عن السنة المالیة المنتھیة في  .١

 والتصدیق علیھ.  2020/٣١/١٢

 والتصدیق علیھ. 2020 /٣١/١٢سماع تقریر مدقق الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في   .٢

 ٣١/١٢/2020مناقشة میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالیة المنتھیة في   .٣
  والتصدیق علیھا.

 .٣١/١٢/2020إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في   .٤

 . ٣١/١٢/2020إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في   .٥

 .2021تعیین مدققي الحسابات وتحدید أتعابھم للسنة المالیة   .٦

) من دلیل ٤٠) من المادة رقم (٤ممثلین عن المساھمین وتحدید أتعابھم وفقا لمتطلبات البند (تعیین  .٧
/ر.م) لسنة ٣وجب قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (حوكمة الشركات المساھمة العامة الصادر بم

٢٠٢٠ 
   
Special Resolutions: 
8. Approve the conversion of the senior bank debt of the Company 

acquired from Emirates NBD Bank PJSC and Dubai Islamic Bank PJSC by 
Meraas Leisure and Entertainment LLC (“Meraas”) as at 28 February 
2021 with an outstanding balance as at 28 February 2021 (including the 
amount of principal and accrued interest outstanding) of 
AED4,271,318,024.33 (comprising AED4,158,031,799.98 of principal and 
AED113,286,224.35 of accrued interest) (the “Senior Bank Debt”) into 
53,391,475,304 new ordinary shares of par value AED1 each in the share 
capital of the Company at a conversion price of AED0.08 per share (the 
“Bank Debt Conversion”). 

9. Subject to the passing of resolution 8 above, authorise the increase of 
the issued share capital of the Company by AED53,391,475,304 to 
AED62,820,170,886, and authorise the issuance of 53,391,475,304 new 
ordinary shares of AED1 each in the share capital of the Company to 
Meraas on the Bank Debt Conversion (the “Conversion Shares”). Each 
Conversion Share shall be treated as fully paid, and the difference 
between the amount of the Senior Bank Debt and the par value of the 
Conversion Shares shall be accounted for through the creation of a 
negative reserve in the balance sheet of the Company. 

10. Authorise the listing of the Conversion Shares on the Dubai Financial 
Market (“DFM”). 

11. Update the Company’s shareholders register to register in the name of 
Meraas the ownership of the shares of those shareholders who have 
accepted the conditional cash offer of Meraas to acquire 100% of the 
issued and paid up share capital of the Company (in accordance with the 
terms and conditions set out in Meraas’ offer document) (the “Offer”). 

12. Authorise the amendment of the articles of association of the Company 
(the “Articles”) as follows: 
 
Amending Article 5/1 of the Articles as follows: 
 
Article [5/1] before amendment: 

 :ةخاص اتقرار 

المكتسب من عند  بنك  لشركةذمة ا المستحق فيلموافقة على تحویل الدین المصرفي ذو األولویة ا .٨
 مراس للوجھة الترفیھیة شركةمن قبل  اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك دبي اإلسالمي ش.م.ع

(بما  ٢٠٢١فبرایر  ٢٨ في كما مستحق برصید ٢٠٢١فبرایر  ٢٨اعتباراً من  ،")ِمراس(" ش.ذ.م.م
(والذي یشمل  ٤٬٢٧١٬٣١٨٬٠٢٤٫٣٣في ذلك أصل الدین والفائدة المتراكمة) بالدرھم اإلماراتي 

درھم اماراتي من  ١١٣٬٢٨٦٬٢٢٤٫٣٥درھم اماراتي من أصل الدین و  ٤٬١٥٨٬٠٣١٬٧٩٩٫٩٨
أسھم عادیة جدیدة بقیمة  ٥٣٬٣٩١٬٤٧٥٬٣٠٤ ") إلىالدین المصرفي ذو األولویة("الفوائد المستحقة) 

 ٠٫٠٨ویل قدره درھم إماراتي درھم إماراتي لكل سھم في رأس مال الشركة  بسعر تح ١اسمیة قدرھا 
   ")؛تحویل الدین المصرفيدرھم إماراتي لكل سھم ("

 زیادة رأس المال المصدر للشركة بمقدارعلى  أعاله، الموافقة 8شریطة اصدار القرار  .٩
والموافقة على درھم إماراتي،  ٦٢٬٨٢٠٬١٧٠٬٨٨٦ لیصبحدرھم إماراتي  ٥٣٬٣٩١٬٤٧٥٬٣٠٤

درھم إماراتي لكل سھم في رأس مال  ١ اسمیة قدرھا جدید بقیمةسھم  ٥٣٬٣٩١٬٤٧٥٬٣٠٤ اصدار
"). سیتم التعامل مع كل سھم من أسھم أسھم التحویلالشركة إلى ِمراس عند تحویل الدین المصرفي ("

ساب الفرق بین مبلغ الدین المصرفي ذو األولویة والقیمة تحاالتحویل على أنھا مدفوعة بالكامل، ویتم 
 لتحویل من خالل إنشاء احتیاطي سلبي في المیزانیة العمومیة للشركة؛االسمیة ألسھم ا

 ")؛سوق دبي الماليسوق دبي المالي (" لدىإدراج أسھم التحویل الموافقة على  .١٠

ملكیة أسھم المساھمین الذین قبلوا العرض  ،باسم ِمراس ،الشركة لتسجیل مساھمینتحدیث سجل  .١١
٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١٠٠النقدي المشروط من ِمراس لالستحواذ على نسبة 

 ")؛العرض(وفقًا لـلشروط واألحكام المنصوص علیھا في مستند عرض ِمراس) ("

 لنحو اآلتي:على ا ")النظام األساسيتعدیل النظام األساسي للشركة (" لموافقة علىا .١٢

  :لتصبحمن النظام األساسي  ٥/١تعدیل المادة 

  ] قبل التعدیل:٥/١المادة [
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The issued capital of the Company has been fixed at 9,428,695,582 
Dirhams divided into 9,428,695,582 shares with a value of 1 Dirham for 
each share. All the Company’s shares are fully paid, are of the same class 
and are equal in their rights and obligations. 
 
Article [5/1] after amendment will be as follows: 
 
The issued capital of the Company has been fixed at 62,820,170,886 
Dirhams divided into 62,820,170,886 shares with a value of 1 Dirham for 
each share. All the Company’s shares are fully paid, are of the same class 
and are equal in their rights and obligations.; and 
 
Adding a new article No. (66 bis) to the Articles as follows: 
 
Mandatory Acquisition: 
 
Any person who acquires a shareholding of 90% plus one share in the 
issued share capital of the Company has the right to enforce the minority 
shareholders of the Company to sell or swap all of the shares owned by 
them in favor of such person pursuant to a written notice given to the 
Company and the relevant minority shareholders, in accordance with the 
Law and the Authority’s regulations in this regard. 

13. Approve the authorisation of the Board of Directors of the Company, or 
any person so authorised by the Board of Directors, to adopt in the 
name of the Company any resolution or take any action as may be 
necessary to implement any of the above resolutions including, without 
limitation, to: (a) apply for a certificate to be issued by the SCA to 
declare the increase in share capital of the Company in connection with 
the Bank Debt Conversion; (b) apply for the listing of new ordinary 
shares of the Company on the DFM; (c) apply to the DFM to update the 
Company’s shareholders register to record the shares of those who have 
accepted the Offer in the name of Meraas following close of the Offer 
period; and (d) correspond and negotiate with any person, entity (official 
or otherwise) within and outside the United Arab Emirates (including, 
without limitation, the SCA, the Ministry of Economy, the Department of 
Economic Development and the DFM), adopt such resolutions and take 
any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals 
to effect the Bank Debt Conversion and/or the Offer. 

14. If all of resolutions 8 to 13 above (the “Offer Resolutions”) are duly 
approved by the shareholders of the Company, to treat the Offer 
Resolutions as the continuation plan; and to approve the continuation of 
the Company as a going concern on the basis of the Offer being 
implemented. 

15. Stand-by Special Resolution to be tabled in the event all of resolutions 8 
to 13 above are not duly approved by the shareholders of the Company: 
to approve the dissolution and liquidation of the Company and set a date 
for a meeting of the General Assembly to approve the Company’s 
liquidation plan and schedule approved by the Company’s Board of 
Directors and its financial advisor. 

 درھًما مقسًما إلى 9,428,695,582 تم تحدید رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 
درھم لكل سھم. جمیع أسھم الشركة مدفوعة بالكامل، وھي من نفس  ١سھًما بقیمة 9,428,695,582

  الحقوق وااللتزامات.الفئة ومتساویة في 

  ] بعد التعدیل ستكون على النحو التالي:٥/١المادة [

درھماً مقسماً إلى  ٦٢٬٨٢٠٬١٧٠٬٨٨٦تم تحدید رأس مال الشركة المصدر بـمبلغ 
درھم لكل سھم. جمیع أسھم الشركة مدفوعة بالكامل، وھي من  ١سھماً بقیمة  ٦٢٬٨٢٠٬١٧٠٬٨٨٦

 نفس الفئة ومتساویة في الحقوق وااللتزامات.؛ و

  إلى النظام األساسي على النحو التالي:مكرر  ٦٦برقم إضافة مادة جدیدة - 

 االستحواذ اإللزامي:

في رأس المال المصدر للشركة ٪ باإلضافة إلى سھم واحد ٩٠یحق ألي شخص یستحوذ على نسبة 
أن یلزم مساھمي االقلیة في الشركة بیع أو مبادلة جمیع األسھم المملوكة لھم لصالح ھذا الشخص 
بموجب إشعار خطي یوجھھ ذلك الشخص للشركة ولمساھمي األقلیة المعنیین، وفقًا للقانون وأنظمة 
 الھیئة في ھذا الخصوص.

الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، باعتماد أي الموافقة على تفویض مجلس إدارة  .١٣
قرار باسم الشركة أو اتخاذ أي إجراء قد یكون ضروریًا لتنفیذ أي من القرارات المذكورة أعاله بما في 
ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: (أ) التقدم بطلب للحصول على شھادة تصدرھا ھیئة 

لإلعالن عن زیادة رأس مال الشركة فیما یتعلق بتحویل الدین المصرفي؛ (ب)  األوراق المالیة والسلع
التقدم بطلب إلدراج األسھم العادیة الجدیدة للشركة على سوق دبي المالي؛ (ج) التقدم بطلب إلى سوق 

الشركة لتسجیل أسھم األشخاص الذین قبلوا العرض باسم ِمراس  مساھمین دبي المالي لتحدیث سجل
ق فترة العرض؛ و (د) المراسلة والتفاوض مع أي شخص أو كیان (رسمي أو غیر ذلك) بعد إغال

داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة وخارجھا (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، ھیئة 
األوراق المالیة والسلع ووزارة االقتصاد ودائرة التنمیة االقتصادیة وسوق دبي المالي)، اعتماد مثل 
ھذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد یكون ضروریًا للحصول على الموافقات الالزمة إلجراء تحویل 

  الدین المصرفي و / أو العرض؛ و

حسب األصول من قبل  ")العرض قرارات(" أعاله 12إلى  7القرارات جمیع إذا تمت الموافقة على  .١٤
والموافقة على تمراریة الشركة اساعتبار قرارات العرض خطة مساھمي الشركة، الموافقة على 

 .العرض تنفیذكمنشأة مستمرة عند استمراریة الشركة 

 ١٢إلى  ٧القرارات جمیع على الموافقة تم قرار خاص احتیاطي سیتم النظر فیھ وعرضھ في حال لم ی .١٥
للموافقة على حل الشركة وتصفیتھا وتحدید موعد  :باألغلبیة المطلوبة من قبل المساھمین أعاله

الجتماع الجمعیة العمومیة للشركة  للموافقة على خطة والجدول الزمني لتصفیة الشركة بعد موافقة 
  مجلس إدارة الشركة ومستشارھا المالي. 

   
General Notes 
1. An SMS containing the registration and eVoting link with access code will be sent to 

shareholders one day prior to the General Assembly. 
2. Once the link for the registration is received, the shareholder needs to finish 

registration (mark as present) before the General Assembly starts (i.e. Tuesday 9th 
March 2021 at 4.00 p.m.).  

3. eVoting will only be available for registered shareholders who have registered before 
the General Assembly starts (i.e. Tuesday 9th March 2021 at 4.00 p.m.) and voting can 
be done until the meeting is over.  

4. Shareholders can watch a live video steam of the General Assembly through the link 
sent. 

5. For any further queries relating to eVoting, please contact Dubai Financial Market 
Customer Service on +971 4 3055555.  

6. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any 
person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a 
broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no 
proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. 
Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal 
representatives. The signature of a shareholder on a special written proxy shall be 

 مالحظات: 
تم إرسال رسالة نصیة قصیرة تحتوي على رابط التسجیل والتصویت سی  للتصویت االلكتروني .١

 في الیوم السابق الجتماع الجمعیة العمومیة مع رمز الدخول.

یمكن للمستثمر التسجیل (تسجیل الحضور) من وقت استالم الرابط وحتى موعد أقصاه بدایة  .٢
 . ٢٠٢١مارس  ٩الثالثاء الموافق  مساء یومالرابعة من الجمعیة العمومیة الساعة 

التصویت متاح فقط للمستثمرین المسجلین وذلك من بدء اجتماع الجمعیة العمومیة الساعة  .٣
 وحتى نھایة االجتماع.  ٢٠٢١مارس  ٩لثالثاء الموافق ا مساء یومالرابعة من 

  یمكن مشاھدة بث مباشر للجمعیة العمومیة من خالل الرابط المرسل. .٤

بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصویت االلكتروني یرجى التواصل مع خدمة العمالء  .٥
 +.٩٧١  ٤٣٠٥٥٥٥٥لسوق دبي المالي على الرقم: 

أو  ة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة یجوز لمن لھ حق حضور الجمعی .٦
مقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ویجب أال العاملین بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملین بھا 

ئة من رأس مال ا%) خمسة بالم٥یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزاً بھذه الصفة على أكثر من (
ویجب ان یكون التوقیع مصادقاً علیھ من  األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم قانونا.الشركة، ویمثل ناقصي 

قبل الكاتب العدل او شركة مسجلة في الدولة حاصلة على ترخیص من السلطة المختصة او بنك 
 مرخص في الدولة لدى الموكل حساب لدیھم او أي جھة مرخص لدى بأعمال التوثیق. 
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approved by any of the following entities: (a) notary public; (b) commercial chamber 
of economic department in the State; (c) bank or company licensed in the State, 
provided that the agent shall have account with any of them; (d) any other entity 
licensed to carry out attestation works.  

7. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its 
management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity 
to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The 
delegated person shall have the powers as determined under the delegation 
resolution. 

8. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 8th of March 2021 
shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly. 

9. Shareholders shall have access to the financial statements and corporate governance 
report on the DFM website: www.dfm.ae and the Company’s website: 
www.dxbentertainments.com/investor-relations. 

10. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders 
holding or representing by proxy at least 50% of the share capital of the Company are 
present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General 
Assembly shall be adjourned to 16 March 2021 in the same place and time. Quorum 
at the adjourned meeting shall be present (irrespective of the number of the present 
shareholders). 

11. The special resolutions shall be passed by the majority of 75% of the shares attended 
or represented in the General Assembly meeting. 

12. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main 
page of the SCA official website, according to the following link: 
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx. 

بموجب قرار من مجلس إدارتھ أو  ،حد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھللشخص االعتباري أن یفوض أ .٧
من یقوم مقامھ، لیمثلھ في الجمعیة العمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة 

 بموجب قرار التفویض.

ھو صاحب الحق في التصویت  2021 مارس 8 الموافق االثنینیكون مالك السھم المسجل في یوم  .٨
 لجمعیة العمومیة.في ا

خالل الموقع  الشركة منیمكن للمساھمین االطالع على البیانات المالیة للشركة وتقریر حوكمة  .٩
. والموقع relations-www.dxbentertainments.com/investorااللكتروني للشركة:  

  www.dfm.aeاإللكتروني لسوق دبي المالي: 

الجمعیة العمومیة صحیحاً إال إذا حضره مساھمون یملكون أو یمثلون بالوكالة ما ال یقل  انعقاد یكونال  .١٠
تم عقد االجتماع % من رأسمال الشركة، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في االجتماع األول فإنھ سی٥٠عن 

في نفس المكان والزمان. (یعتبر االجتماع المؤجل صحیحا أیا كان  2021 مارس  ١٦الثاني بتاریخ 
 عدد الحاضرین).

% ٧٥: ھو القرار الصادر بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما ال یقل عن ةالخاص اتالقرار .١١
 كة المساھمة. األسھم الممثلة في اجتماع الجمعیة العمومیة للشر من

 على الرئیسیة بالصفحة والمتوفر المالیة األوراق في المستثمرین حقوق دلیل على اإلطالع یمكنكم .١٢
  :التالي الرابط حسب الرسمي الھیئة موقع

protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority.  

    
The Board of Directors 
DXB Entertainments PJSC 

 أعضــــــاء مجلــــس اإلدارة  
 شركة دي إكس بي إنترتینمنتس (ش.م.ع)
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SHUAA Capital psc 
The H Hotel Business Tower  
Level 15, Sheikh Zayed Road 
PO BOX 31045 
Dubai 
United Arab Emirates 

STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL 

Attention of: 
The Board of Directors 
DXB Entertainments PJSC 
Sheikh Zayed Road, Opposite the Palm Jebel Ali 
PO Box 33772 
Dubai 
United Arab Emirates 

February 3, 2021 

Dear Members of the Board of Directors, 

The board of directors of DXB Entertainments 
PJSC (the “Company” or “DXBE”) has agreed 
to recommend the conditional cash offer by 
Meraas Leisure and Entertainment LLC 
("Meraas" or the "Acquiror") to acquire 100% 
of the issued paid up ordinary shares of DXBE not 
already held by Meraas or Meraas Holding LLC 
(the “Offer Shares”) in accordance with the terms 
described in the offer document dated on or around 
09 February 2021 to be effected as an offer in 
accordance with the Decision of the Chairman of 
SCA Board of Directors No. (18 / R.M.) of 2017 
concerning the rules of acquisition and merger of 
public shareholding companies (the “Offer”). 

ش م ع   كابیتال  شعاع
 ذي اتش لألعمال  فندق  برج

، شارع الشیخ زاید15  الطابق 
 31045ص ب 

 دبي 
العربیة المتحدة  اإلمارات 

خاص وسري للغایة 

عنایة:
اإلدارة  مجلس 

 دي إكس بي إنترتینمنتس )ش.م.ع.( 
شارع الشیخ زاید، مقابل نخلة جبل علي 

33772ب   ص  
 دبي 

االمارات العربیة المتحدة 

2021ر  فبرای   03

تحیة طیبة وبعد،

إنترتینمنتس   بي  إكس  دي  إدارة  مجلس  ش.م.ع. وافق 
"( على التوصیة بالعرض  دي إكس بي إي" أو "الشركة)"

م .م.النقدي المشروط المقدم من مراس لیجر آند إنترتینمنت ذ
"ِمراس)" أو  على  المستثمر  "  للحصول  من   %100"( 
في  األ المدفوعة  العادیة  بي إيسهم  إكس  تكن    التي  دي  لم 

أسهم  )"   م.م.ذمن قبل مراس أو مراس القابضة    بعدمملوكة  
"( وفقًا للشروط الموضحة في مستند العرض المؤرخ  الطرح

وفقًا   2021  فبرایر  09  حوالي  أو  في كعرض  تنفیذها  لیتم 
المالیة والسلع رقم  قرار  ل رئیس مجلس إدارة هیئة األوراق 
(18    /RM  لسنة )بشأن قواعد االستحواذ واالندماج    2017

"(.العرضللشركات المساهمة العامة )"
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In connection with the Offer, you have requested 
SHUAA Capital psc (“SHUAA”) to provide you 
with an opinion as to the fairness, from a financial 
point of view (the “Fairness Opinion” or “FO”), to 
the holders of the Offer Shares of the offer price 
of AED 0.08 per share. 
 
SHUAA has acted as financial adviser to the 
Company pursuant to the Minor Services 
Agreement (“MSA”) executed with the Company 
and SHUAA dated 03 February 2021 and in 
connection with the Offer and will receive a fee 
upon delivery of this opinion.  
 
From time to time, SHUAA, other members of the 
broader SHUAA Capital (which for the purpose of 
this letter means SHUAA Capital psc and any 
subsidiary, branch or affiliate of SHUAA Capital 
psc) may have provided investment banking 
services to the Company, Meraas or any of their 
affiliates un-related to the Offer and received 
customary compensation for the rendering of such 
services. In the ordinary course of business, 
SHUAA and affiliates may trade securities of the 
Company for their own accounts or for the 
accounts of their customers and, accordingly, may 
at any time hold long or short positions in such 
securities. 
 
In determining our opinion, we have used such 
customary valuation methodologies as we have 
deemed necessary or appropriate for the purposes 
of this opinion. We have used discounted cash 
flow analyses to derive the value of the core 
operating assets. For other assets, we have relied 
upon the prevailing trading values of the 
respective publicly listed securities. Where no 
such trading values were made available, we have 
relied upon book values or made certain 
adjustments to those book values primarily based 
on results of third party financial and legal due 
diligence and/or our discussions with the 
management of the Company. 
 

 
 

  ش م ع   كابیتال  ، طلبتم من شعاعلعرضافیما یخص 
  أو "الرأي"( الخبیر" )"رأي اإعطائكم رأی"( شعاع)" 

 ألصحاب أسهم الطرح سعر العرضحول إنصاف 
من وجهة   درهم إماراتي للسهم الواحد 0.08البالغ 

 .نظر مالیة
 

وفقا الحكام و   للشركة تصرفت شعاع كمستشار مالي
)"اتفاقیة تقدیم   شروط اتفاقیة تقدیم الخدمات

الموقعة فیما بین الشركة و شركة شعاع   الخدمات"(
  العرضفیما یخص  2021 فبرایر 03 خكابیتال بتاری

   .وستحصل على أتعاب بمجرد تقدیم هذا الرأي
 

قامت   ربما  في  شعاعمن وقت آلخر،  آخرین   وأعضاء 
  كابتل  شعاع  الخطاب   هذا  لغرض  تعني  والتي( شعاع  كة شر 

شعاع كابیتل    تخص   حلیفة  شركة   أو   فرع  أو  تابعة  شركة   وأي
أي من   للشركة  استثماریة  مصرفیة خدمات  بتقدیم)  ع.م.ش
الحلیفة ش متعلقة  ركاتهم    وحصلوا  ح المقتر لعرضبا  غیر 

  یاق -الس   منض  .الخدمات   هذه  تقدیم  مقابل طبیعي   تعویض  على
  التداول   الفرعیة  اوشركاتهشعاع  یجوز لـ   ألعمال ل  العتیاديا

  لحسابات   أو  الخاص   لحسابهمللشركة    المالیة  األوراق  في
بمراكز    وقت   أي  فيلهم    یجوز   وبالتالي  عمالئهم االحتفاظ 

  .المالیة  في هذه األوراق یرة طویلة أو قص
 

التقییم االعتیادیة التي   في سبیل تحدید رأینا طبقنا مناهج 
طبقنا    .الرأي اعتبرناها ضروریة أو مالئمة لغرض هذا

من المخصوم  النقدي  التدفق  إلى   تحلیالت  التوصل  أجل 
األساسیة التشغیلیة  األصول  لألصول   .قیمة  بالنسبة 

التداول قیم  على  اعتمدنا  والخاصة   األخرى،  السائدة 
المالیة ذات الصلةباألو عند عدم    .والمدرجة للعموم راق 

القیم اعتمدنا على القیم الدفتریة أو  عثورنا على مثل هذه
معینة على تلك القیم الدفتریة اعتماداً بشكل   أجرینا تعدیالت

 على نتائج الدراسة النافیة للجهالة المالیة والقانونیة  أساسي
 .الشركةمناقشاتنا مع إدارة أو  /للغیر و
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Our opinion does not address the relative merits of 
the Offer as compared to other business strategies 
or transactions that might be available with 
respect to the Company. At your direction, we 
have not been asked to, nor do we offer any 
opinion as to the material terms of the Offer, other 
than the fairness of the offer price of AED 0.08 
per share (to the extent expressly specified in this 
letter).  
 
Our opinion does not constitute an offer by us, or 
represent a price at which we would be willing to 
purchase, sell, enter into, assign, terminate or 
settle any transaction. The valuation herein is not 
an indicative price quotation, in particular, it does 
not necessarily reflect such factors as hedging and 
transaction costs, credit considerations, market 
liquidity and bid-ask spreads, all of which could 
be relevant in establishing an indicative price for 
the Company’s ordinary shares.  
 
A valuation estimate for any transaction does not 
necessarily suggest that a market exists for the 
transaction. In rendering this opinion, we have 
assumed, with your consent that the Offer as 
consummated would not differ in any material 
respect from that described in the offer document, 
without any adverse waiver or amendment of any 
material term or condition thereof, and that 
Meraas would comply with all material terms of 
the Offer. 
 
In determining our opinion, we have, among 
other things: 

(i) reviewed certain publicly available 
business and historical financial 
information relating to the Company; 

 
 

یتطرق  ال  رأینا  المرتبطة  الصوابیة    إن   لعرضبالمزایا 
  استراتیجیات أعمال أو صفقات أخرى قد تكون   مع  مقارنة

األعمال   متوفرة فیما یخص الشركة أو قرار الشركة حول
الصفقة بتنفیذ  لم  .الرئیسیة  لتقدیركم  ولم   وفقاً  منا    یطلب 

 أو المؤثرة  الجوهریة  نعرض علیكم أي رأي حول األحكام
درهم إماراتي    0.08البالغ  سعر العرض  بخالف    للعرض

 ).المحدد بوضوح في هذا الخطاب  إلى الحد (للسهم الواحد
 
عرض من قبلنا أو یعرض سعر سنكون    إن رأینا ال یشكل 

استعداد لشراء أو بیع أو إبرام أو التنازل عن    مقابلھ على
  س لی  المذكور هناالتقیم  إن    .أو إنهاء أو تسویة أي صفقة

فإ خاص  وبشكل  إرشادي  بالضرورة   یعكسال    نھسعر 
والصفقة التحوط  تكالیف  مثل  واالعتبارات   عوامل 

الشراء والبیع حیث أن  االئتمانیة وسیولة السوق وهوامش
مالئمة لوضع سعر إرشادي    هذه العوامل یمكن أن تكون

 .لألسهم العادیة للشركة
 

یعني   ال  أي صفقة  لقیمة  تقدیر  أي  وجود  إن  بالضرورة 
للصفقة بعد  .سوق  افترضنا  الرأي  لهذا  تقدیمنا   خالل 
من أي    فمختل  یكونلن    مھحین إتما  العرض موافقتكم أن  

وأنھ   وثیقة العرضناحیة جوهریة عن تلك المذكورة في  
ال یوجد أي تنازل أو تعدیل جوهري على أي بند أو شرط  

األحكام الجوهریة   بكافة  ستلتزم  مراسجوهري فیها وأن  
 .وثیقة العرضل
 

 :خالل تحدید رأینا قمنا من بین أشیاء أخرى بما یلي
 

(i)  المعلومات حول  راجعنا  للعموم    المتوفرة 
 المالي للشركة ؛ التاریخواألعمال 
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(ii) reviewed audited financial 
statements of the Company; 

(iii) reviewed certain internal financial 
information and other data relating to 
the business and financial prospects 
of the Company , including estimates 
and financial forecasts prepared by 
management of the Company, that 
were provided to us and not publicly 
available and that you have directed 
us to use for the purposes of our 
analyses; 

(iv) conducted discussions with, and 
relied on statements made by, 
members of the senior management 
teams of the Company concerning 
their businesses and their financial 
prospects; 

(v) reviewed current and historic share 
prices for the Company and publicly 
available financial and stock market 
information with respect to certain 
other companies in lines of business 
similar to the Company; 

(vi) reviewed the offer document, from a 
financial perspective; 

(vii) reviewed the independent valuation 
report prepared by KPMG (Lower 
Gulf) Limited dated 03 February 
2021  and conducted discussions with 
KPMG on their valuation report;  

(ii) ؛ راجعنا البیانات المالیة المدققة للشركة 
 

(iii) راجعنا معلومات مالیة داخلیة معینة وبیانات 
باألعمال مرتبطة  المالیةو أخرى   التوقعات 

في بما   ، والتوقعات  للشركة  التقدیرات  ذلك 
قبل إدارة الشركة والتي تم  المالیة المعدة من

والتي طلبتم   ولیست متوفرة للعمومتقدیمها لنا  
إجراء أجل  من  استخدامها  التحلیالت  منا 

 ؛  المالیة
 

(iv)   البیانات على  واعتمدنا  مع  مناقشات  أجرینا 
المقدمة من قبل أعضاء فرق اإلدارة العلیا في 

 أعمالهم وتوقعاتهم المالیة؛ الشركة حول
 

(v)  والسابقةراجعنا أسعار أسهم الشركة الحالیة 
والمعلومات المالیة ومعلومات سوق األوراق  
بشركات   والخاصة  للعموم  المتوفرة  المالیة 

أخرى تمارس أعمال مشابهة ألعمال   معینة
 ؛  الشركة

 
(vi)  ؛مالي من منظور وثیقة العرض راجعنا 

 
(vii)    ك  تقریر التقییم المستقل الذي أعدتھ  راجعنا

 2021 فبرایر 03بتاریخ ب م ج )لور جلف(  
وقمنا باجرأ مناقشات مع فریق عمل ك ب م  

واس  ج فهم  أجل  األستنتاجمن  ات  توعاب 
 المذكورة في تقریر التقییم المستقل: 
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  and, 
 

(viii) conducted such other financial 
studies, analyses, and inquiries, and 
considered such other information, as 
we deemed necessary or appropriate. 
 

The financial and operating characteristics of the 
Company cause their financial results to have 
limited comparability, for valuation purposes, to 
those of other companies that we have reviewed 
and, accordingly, we have relied primarily on 
discounted cash flow analyses of such forecasts 
and estimates for the purposes of our opinion. 
 
In connection with our review, at your direction, 
we have assumed and relied upon, without 
independent verification, the accuracy and 
completeness of the information that was publicly 
available or was furnished to us by or on behalf of 
the Company, or otherwise reviewed by us for the 
purposes of this opinion, and we have not assumed 
and we do not assume any responsibility or 
liability for any such information. 
 
In arriving at our opinion, we have not conducted 
a physical inspection of the properties and 
facilities of  the Company and have not made or 
obtained independent valuation or appraisal of the 
assets or liabilities (including any derivative or 
off-balance sheet assets and liabilities and real 
estate investments) of the Company. 
 

 

 

 

 

 ،و

(viii) مالیة وتحقیقات  وتحلیالت  دراسات   أجرینا 
اعتبرناها أخرى  معلومات  ودرسنا   أخرى 

 ضروریة أو مالئمة؛
 
الخصائص المالیة والتشغیلیة للشركة تسببت  ن ا 

بمحدودیة مقارنة نتائجهم المالیة ألغراض التقییم مع تلك  
اعتمدنا  التي راجعناها للشركات األخرى وبالتالي فقد

في   على تحلیالت التدفق النقدي المخصوم بشكل أساسي
   .ألغراض تقدیم الرأيالتوقعات والتقدیرات   تلك

 
فیما یخص مراجعتنا وبناًء على تعلیماتكم افترضنا أن 

تقدیمها   المعلومات التي كانت متوفرة للعموم أو التي تم
لنا من قبل أو بالنیابة عن الشركة أو التي قمنا بمراجعتها  

ألغراض هذا الرأي دقیقة وكاملة واعتمدنا  ذلكبخالف 
بدون التحقق بشكل مستقل من دقتها واكتمالها ولم  علیها
 المعلومات.  نتحمل أي مسؤولیة عن هذه ولن

 
أثناء التوصل للرأي الذي قمنا بإعطائھ لم نقم بإجراء 

م نقم ول  فحص فعلي للعقارات والمرافق الخاصة بالشركة
تقییم مستقل ألصول أو التزامات بإجراء أو نحصل على 

بما في ذلك أي أصول والتزامات مشتقة أو (الشركة
 ).لعقاریةااالستثمارات  العمومیة خارج المیزانیة
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With respect to the financial forecasts and 
estimates prepared by the Company as referred to 
above, we have assumed, at your direction, that 
they have been reasonably prepared on a basis 
reflecting the best currently available estimates 
and judgments of the management of the 
Company, as to the future performance of the 
Company. In addition, we have assumed with 
your approval that the future financial forecasts 
and estimates referred to above will be realised in 
the amounts and time periods contemplated 
thereby. 
 
We have also assumed that all governmental, 
regulatory or other consents and approvals 
necessary for the consummation of the Offer will 
be obtained without any material adverse effect on 
the Company, Meraas, or the Offer. Our opinion is 
necessarily based on the economic, regulatory, 
monetary, market and other conditions as in effect 
on, and the information made available to us as of, 
the date hereof (or as otherwise specified above in 
relation to certain information). It should be 
understood that subsequent developments may 
affect this opinion, which we are under no 
obligation to update, revise or reaffirm. 
 
We accept no responsibility for the accounting or 
other data and commercial assumptions on which 
this opinion is based. Furthermore, our opinion 
does not address any legal, regulatory, taxation or 
accounting matters, as to which we understand 
that the Company has obtained such advice as it 
deemed necessary from qualified professionals. 
 

 
 

إعدادها   تم  التي  والتقدیرات  المالیة  التوقعات  فیما یخص 
أعاله افترضنا وفق تقدیركم  من قبل الشركة والمشار لها

معقول اعتماداً على أساس یعكس أفضل أنها أعدت بشكل 
إدارة الشركة المتوفرة حالیاً بالنسبة لألداء  تقدیرات وأحكام

 .المستقبلي للشركة وتلك التأثیرات وأوجھ التآزر الشكلیة
التوقعات أن  موافقتكم  بعد  افترضنا  ذلك  إلى   باإلضافة 

ستتحقق المستقبلیة  المالیة  المبالغ  والتقدیرات  حسب 
 .منیة المتوخاةالز والفترات

 
أننا افترضنا أنھ سیتم الحصول على كافة الموافقات   كما 
األخرى الموافقات  أو  والتنظیمیة  المطلوبة  الحكومیة 

على الشركة   بدون أي تأثیر سلبي جوهريالعرض   إلتمام
على  .العرضأو    میراسأو   بالضرورة  رأینا  اعتمد 

االقتصادیة  والسوقیة   الظروف  والمالیة  والتنظیمیة 
األخرىوا تم   لظروف  التي  المعلومات  وعلى  المؤثرة 

أو أي أمر مخالف مذكور (هذه الوثیقة   توفیرها لنا بتاریخ
فیما المعلومات أعاله  ببعض  أن   ).یتعلق  فهم  یجب 
الالحقة یمكن أن تؤثر على هذا الرأي الذي ال   التطورات

 .مسؤولیة تحدیثھ أو مراجعتھ أو إعادة تأكیده نتحمل
 

بیانات  مسؤولیة عن الحسابات أو عن أيلن نتحمل أي  
هذا علیها  اعتمد  أخرى  تجاریة  فرضیات    .الرأي أو 

قانونیة أو  إضافة إلى ذلك فإن رأینا ال یتناول أي مسائل
نفهم والتي  حسابیة  أو  ضریبیة  أو  الشركة   تنظیمیة  أن 

بخصوصها حسب مشورة  على  من  حصلت  الضرورة 
 .مهنیین مؤهلین
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By:  
Name: Mohamed Hesham 
Title: Director - Investment Banking 
 

Based on and subject to the foregoing, it is our 
opinion, as of the date hereof, that the offer 
price of AED 0.08 per share to be used for the 
Offer is within the range of the current and 
future net realisable value of the company’s 
assets on a status quo basis, and is therefore fair 
from a financial point of view to the holders of 
the Offer Shares. 
 
This letter and the opinion are provided solely for 
the benefit of the Board of Directors of the 
Company, in their capacity as Directors of the 
Company, in connection with and for the purposes 
of their consideration of the Offer. This letter is 
not on behalf of, and shall not confer rights or 
remedies upon, may not be relied upon, and does 
not constitute a recommendation by SHUAA to, 
any holder of securities of the Company or any 
other person other than the Board of Directors of 
the Company to vote in favour of or take any other 
action in relation to the Offer or any form of 
assurance by SHUAA as to the financial condition 
of the Company. 
 
This letter and the opinion are made without legal 
liability or responsibility on our part. We accept 
no responsibility to any person other than the 
Board of Directors of the Company in relation to 
the contents of this letter, even if it has been 
disclosed with our consent. 
 
To the extent there are differences in the 
interpretation of the English language and Arabic 
language versions of this opinion, the English 
language version shall prevail. 
 
 

 

 

ھذه   برأینا فإنھ وبتاریخبناًء على ما تقدم أعاله، 
درھم إماراتي  0.08البالغ  سعر العرض الوثیقة فإن 

من   في النطاق العادل بالعرض صالخا للسهم الواحد 
صافي القیمة البیعیة الحالیة والمستقبلیة ألصول 

 ، وبالتالي فهو عادلعلى وضعها الحالي الشركة
 .من الناحیة المالیة لحاملي أسهم الطرح

 
مجلس إدارة  صدرهذا الخطاب والرأي حصراً لمنفعة

إدارة الشركة وذلك فیما  الشركة بصفتهم أعضاء مجلس
إن هذا الخطاب   .للعرضدراستهم  یخص وألغراض

وال یمنح أي حقوق أو سبل انتصاف إلى   لیس نیابة عن
 شعاع یجوز االعتماد علیھ وال یشكل توصیة من قبل وال

الشركة أو أي شخص   إلى أي مالك ألي أوراق مالیة في 
آخر بخالف مجلس إدارة الشركة للتصویت لصالح أو  

أو أي شكل من   العرضفیما یخص  آخر  اتخاذ أي إجراء
 .لشركةل  حول الوضع الماليشعاع  التأكید من أشكال

 
علینا، ولن  صدرهذا الخطاب والرأي دون أي مسؤولیة

مجلس إدارة  بخالف أي شخص نتحمل أي مسؤولیة تجاه
 حال اإلفصاح الخطاب حتى في الشركة لمحتویات هذا

 .عنھ بموافقتنا
 

 إلى الحد الذي تظهر فیھ اختالفات في التفسیر بین
النسخة   النسختین اإلنكلیزیة والعربیة لرأي هذا، تسري

 .اإلنكلیزیة
 

 وتفضلوا بقبول فائق التحیة واالحترام،،، 
 

 ش م ع   كابیتال  شعاع
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fawad Tariq Khan 
Head of Investment Banking 
 
 

 
 
 
Mohamed Hesham 
Director - Investment Banking 
 
 

Yours faithfully, 
 
 

SHUAA Capital psc 
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ANNEX 3   ٣الملحق 
   

DEFINITIONS  التعریفات  
   

Acceptance 
Form 

the acceptance form for 
DXBE Shareholders to accept 
the Offer 

AED the UAE dirham, being the 
lawful currency of the UAE 

Bank Debt 
Conversion 

the conversion of all of 
DXBE's outstanding senior 
debt facilities that are 
proposed to be purchased by 
Meraas 

Cabinet 
Exemption 

exemption of the UAE 
Cabinet of Ministers through 
Cabinet Resolution No. 
45M/13W of the year 2020 
session No. 13 from the 
application of Articles 196, 
207 and 225 of the 
Companies Law 

Companies 
Law 

UAE Federal Law No. 2 of 
2015 concerning commercial 
companies of the UAE (as 
amended by Federal Decree 
Law No. 26 of 2020) 

Conditions the conditions set out in 
paragraph 4 of Section I 
(General Information and 
Details of the Offer) of the 
Meraas Offer Document to be 
fulfilled or waived by Meraas 
for the Offer to become 
unconditional 

Convertible 
Conversion 

the conversion of the Existing 
Convertible into the New 
Converted Shares as set out in 
its terms and conditions 

Dealing 
Arrangement 

any agreement for 
compensation, or option, or 
commitment to any 
agreement, formal or 
informal, of whatever type, 
that serve as a motive for any 
person to maintain, deal, or 
refrain from dealing in 
DXBE's Shares 

DFM the Dubai Financial Market 

  
نموذج قبول لمساھمي دي اكس بي إي لقبول 

  العرض

  نموذج القبول

الدرھم اإلماراتي، وھو العملة الرسمیة لدولة 

 اإلمارات العربیة المتحدة

 اإلماراتي الدرھم

تسھیالت دین دي اكس بي إي تحویل جمیع 

  لتي یفترض شراؤھا من مراس.ذات األولویة ا

تحویل الدین 

  المصرفي

مجلس وزراء اإلمارات بموجب قرار  استثناء

 ٢٠٢٠ث لسنة ١٣م/٤٥مجلس الوزراء رقم 

 ٢٠٧و ١٩٦من تطبیق المواد  ١٣الجلسة رقم 

 من قانون الشركات ٢٢٥و

 مجلس ستثناءا

 الوزراء

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة 

بشأن الشركات  ٢٠١٥لسنة  ٢المتحدة رقم 

بمرسوم بقانون اتحادي رقم  (والمعدلالتجاریة 

 )٢٠٢٠لسنة  ٢٦

 الشركات قانون

من  ٤على النحو المبین في الفقرة الشروط 

(المعلومات العامة وتفاصیل العرض)  ١القسم 

االلتزام بھا أو التنازل  من مستند عرض مراس

  .عنھا لیصبح العرض غیر مشروط

  الشروط

القابلة للتحویل إلى أسھم  الحالیة تحویل األسھم

في الشروط  المبینمحولة جدیدة على النحو 

  واألحكام

التحویل القابل 

  للتحویل

أي اتفاقیة للتعویض أو خیار أو االلتزام بأي 

من  اتفاقیة، بشكل رسمي كان أم غیر رسمي،

أي نوع، یكون بمثابة دافع ألي شخص 

لالحتفاظ بأسھم دي اكس بي إي أو التعامل أو 

 االمتناع عن التعامل فیھا

 التعامل ترتیب

 المالي دبي سوق سوق دبي المالي

، شركة ذات مسؤولیة دبي لإلیداع ذ.م.مشركة 

، ككیان قانوني مستقل ألداء خدمات محدودة

  دبي لإلیداع
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Dubai CSD Dubai Central Securities 
Depository LLC, a limited 
liability company, being an 
independent legal entity to 
perform central depository 
services solely owned by 
Dubai Central Clearing and 
Depository Holding LLC, 
incorporated in Dubai, UAE 
with its head office at World 
Trade Center, Mezzanine 
Floor, Rashid Tower, P.O. 
Box 9700, Dubai, UAE 

DXBE or 
Company 

DXB Entertainments PJSC 

DXBE Board the board of directors of 
DXBE 

DXBE GM the general assembly meeting 
of DXBE to be convened in 
connection with the Offer and 
to consider Article 302 of the 
Companies Law 

DXBE 
Shareholders 

holders of DXBE Shares that 
appear on DXBE's share 
register from time to time, but 
excluding Meraas and Meraas 
Holding (except to the extent 
specified in this document) 

DXBE Shares the existing unconditionally 
issued and fully paid up 
ordinary shares of a nominal 
value of AED1.00 per share 
each in the capital of DXBE 

Existing 
Convertible 

the existing balance of the 
master bond certificates 
issued by DXBE due 30 June 
2026 and held by Meraas and 
Meraas Holding 

IFRS International Financial 
Reporting Standards 

KPMG KPMG Lower Gulf Limited 

Latest 
Practicable 
Date 

8 February 2021, being the 
latest practicable date prior to 
the date of this document 

Meraas Meraas Leisure and 
Entertainment LLC 

Meraas 
Holding 

Meraas Holding LLC 

دبي اإلیداع المركزي المملوكة حصریًا لشركة 

التي  للمقاصة واإلیداع المركزي القابضة ذ.م.م

، اإلمارات العربیة المتحدة تأسست في دبي

الرئیسي في مركز التجارة العالمي، ومقرھا 

، ٩٧٠٠ .بص برج راشد،، طابق المیزانین

  المتحدة دبي ، اإلمارات العربیة

دي اكس بي إي   دي اكس بي انترتینمنتس ش.م.ع

  أو الشركة

مجلس دي اكس   مجلس إدارة دي اكس بي إي

  بي إي

اجتماع الجمعیة العمومیة لـ دي اكس بي إي 

ومراعاة  المقرر عقده فیما یتعلق بالعرض

 من قانون الشركات ٣٠٢المادة 

الجمعیة العمومیة 

 لـ دي اكس بي إي

حاملو أسھم دي اكس بي إي الذین تظھر 

أسماؤھم من وقت آلخر في سجل أسھم دي 

 فیما عدا مراس ومراس القابضة  اكس بي إي

 باستثناء الحد المحدد في ھذا المستند)(

مساھمي دي اكس 

 بي إي

األسھم العادیة الحالیة غیر المشروطة المصدرة 

درھم إماراتي  ١٫٠٠والمدفوعة بالكامل بقیمة 

  لكل سھم في رأس مال دي اكس بي إي.

دي اكس بي  أسھم

 إي

الرصید الحالي لشھادات السندات الرئیسیة 

الصادرة من دي اكس بي إي والمستحقة في 

والمحتفظ بھا من قِبل مراس  ٢٠٢٦یونیو  ٣٠

  ومراس القابضة

  التحویل القائم

ھي المعاییر الدولیة المطبقة إلعداد التقاریر 

 المالیة

المعاییر الدولیة 

إلعداد التقاریر 

 المالیة

  كي بي إم جي  كي بي إم جي لوار جلف لیمتد 

وھو آخر تاریخ عملي قبل ٢٠٢١فبرایر  ٨

 المستند ھذاتاریخ صدور 

 عملي تاریخ آخر
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Meraas Offer 
Document 

the offer document published 
by Meraas on 9 February 
2021 in relation to the Offer 

New Bank 
Debt Shares 

the new shares in DXBE 
resulting from the Bank Debt 
Conversion 

New 
Converted 
Shares 

the new shares in DXBE 
resulting from the Existing 
Convertible 

Offer the conditional cash offer to 
acquire 100% of the issued 
and fully paid up ordinary 
shares of DXBE not already 
held by Meraas or Meraas 
Holding 

Offer Closing 
Date 

6.00 p.m. on 9 March 2021 
(or as otherwise notified by 
Meraas to DXBE) 

Offer 
Completion 

completion of this Offer being 
the transfer and re-registration 
of the relevant DXBE Shares 
(subject to a valid acceptance 
in accordance with the terms 
and conditions of the Meraas 
Offer Document) to Meraas 

Restricted 
Jurisdiction 

any jurisdiction where 
extension or acceptance of the 
Offer would violate the law of 
that jurisdiction 

SCA Securities and Commodities 
Authority of the UAE 

Shuaa Shuaa Capital psc 

Squeeze Out the acquisition by Meraas 
pursuant to the Takeover 
Code and Article 292 of the 
Companies Law of any 
DXBE Shares not acquired by 
Meraas pursuant to the Offer 

Takeover 
Code 

the Decision of the Chairman 
of SCA Board of Directors 
No. (18 / R.M.) of 2017 
concerning the rules of 
acquisition and merger of 
public shareholding 
companies 

UAE United Arab Emirates 

Unconditional 
Date 

the date on which Meraas 
announces that all of the 

  مراس  مراس للوجھة الترفیھیة ش.ذ.م.م

  مراس القابضة  مراس القابضة ذ.م.م

 مراس بتاریخمستند العرض الذي نشر من قبل 

  فیما یتعلق بالعرض ٢٠٢١فبرایر  ٩ 

مستند عرض 

  ِمراس

 التي نشأت دي اكس بي إياألسھم الجدیدة في 

  عن التحویل الحالي

أسھم دین 

  مصرفي جدیدة

 لتي نشأتا دي اكس بي إياألسھم الجدیدة في 

  عن التحویل الحالي

األسھم المحولة 

  الجدیدة

العرض النقدي المشروط لالستحواذ على 

من األسھم العادیة المصدرة والمدفوعة  %١٠٠

غیر المملوكة  دي اكس بي إيبالكامل في 

  بالفعل لشركة مراس أو مراس القابضة

  العرض

(أو كما  ٢٠٢١مارس  ٩مساًء في  ٦:٠٠

  )دي اكس بي إيأخطرت مراس 

تاریخ إغالق 

  العرض

ھو نقل وإعادة تسجیل أسھم  اكتمال ھذا العرض

لموافقة ذات الصلة (تخضع  دي اكس بي إي

عرض  مستندوفقًا لشروط وأحكام ساریة 

  ِمراس) إلى ِمراس

  اكتمال العرض

أي اختصاص قضائي یكون تمدید أو قبول 

العرض فیھ مخالفًا لقانون ذلك االختصاص 

 القضائي

االختصاص 

 المقیدالقضائي 

 الھیئة والسلعھیئة األوراق المالیة 

  شعاع  شعاع كابیتال ش.م.ع

استحواذ مراس وفقًا لقواعد االستحواذ كما یتم 

من قانون الشركات على  ٢٩٢تعدیلھا والمادة 

أي سھم من أسھم عرض دي اكس بي إي لم 

یتم االستحواذ علیھا من قبل مراس وفقًا لعرض 

 شراء األسھم

شراء أسھم صغار 

 المساھمین
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Conditions have been 
satisfied (or waived by 
Meraas, as applicable) and 
that the Offer is unconditional 
in all respects 

United States 
or US 

the United States of America, 
its territories and possessions, 
any state of the United States 
of America, the District of 
Columbia and all other areas 
subject to its jurisdiction and 
any political sub-division 
thereof 

Valuation 
Report 

the valuation report issued on 
3 February 2021 by KPMG to 
the DXBE Board 

 

قرار رئیس مجلس إدارة ھیئة األوراق المالیة 

بشأن  ٢٠١٧/ ر.م.) لسنة  ١٨والسلع رقم (

الشركات في قواعد االستحواذ واالندماج 

  المساھمة العامة

 

 قواعد االستحواذ

 العربیة اإلمارات دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  المتحدة

التاریخ الذي تعلن فیھ ِمراس عن استیفاء جمیع 
، ط (أو التنازل عنھا من قبل ِمراسالشرو

حسب االقتضاء) وأن العرض غیر مشروط من 
  جمیع النواحي

التاریخ غیر 

  المشروط

الوالیات المتحدة األمریكیة وأراضیھا 
ة من الوالیات المتحدة وأي والی وممتلكاتھا

وجمیع المناطق  األمریكیة ومقاطعة كولومبیا
وأي  ائيالقض ختصاصھااألخرى الخاضعة ال

 تقسیم فرعي سیاسي لھا

 المتحدة الوالیات

 ٢٠٢١فبرایر  ٣ بتاریختقریر التقییم الصادر 
دي اكس إلى مجلس إدارة  كي بي إم جيمن 

  بي إي

  تقریر التقییم
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DXBE 
Sheikh Zayed Road, opposite the Palm Jebel Ali, 

Exit 5, Saih Shuaib 
PO Box 33772 

Dubai 
United Arab Emirates 

 

  دي اكس بي إي 
  شارع الشیخ زاید، مقابل نخلة جبل علي

  ، سیح شعیب٥المخرج 
 ٣٣٧٧٢ص.ب 

  دبي
  اإلمارات العربیة المتحدة

 
   

LEGAL ADVISER TO DXBE 
Allen & Overy LLP 

5th Floor, Al Mamoura B Building 
Muroor Road 

Abu Dhabi 
United Arab Emirates 

 

  القانوني لشركة دي اكس بي إيالمستشار  
 آلن وأفري مشاركة ذات مسؤولیة محدودة

، بنایة المعمورة ب٥الطابق   
 شارع المرور

 أبوظبي
 اإلمارات العربیة المتحدة

 
   

FINANCIAL ADVISER TO DXBE 
Shuaa Capital psc 

The H Hotel Business Tower 
Level 15, Sheikh Zayed Road 

PO Box 31045 
Dubai 

United Arab Emirates 

 

 لشركة دي اكس بي إي ماليالمستشار ال 
 كابیتال ش.م.ع شعاع

  فندق ذا إتش، برج المكاتب
  ، شارع الشیخ زاید١٥الطابق 

 ٣١٠٤٥ص.ب 
  دبي

 اإلمارات العربیة المتحدة

  
   

INDEPENDENT VALUER TO DXBE 
KPMG Lower Gulf Limited 

The offices 5 at One Central, Level 4 
PO Box 3800 

Dubai 
United Arab Emirates 

 

 لشركة دي اكس بي إي المقیم المستقل 
  كي بي إم جي لوار جلف لیمتد 

  ٤في ون سنترال، الطابق  ٥مبنى المكاتب 
 ٣٨٠٠ص.ب 

 دبي
 اإلمارات العربیة المتحدة

  
   

 

ALLEN 8c OVERY

H SHUAA




