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إخالء المسؤولية
.قانونيغيرالتوزيعهذاونيكحيثقضائيةسلطةأيداخلأوفيمباشرغيرأومباشربشكلجزئيا ،أوكليا  التوزيع،أوللطباعةأوللنشرقابالليساومحتوياتهالتقديميالعرضهذا

وأيمنهجزءأيأوومحتوياتهالمستندهذا"العرض"يعنياإلخطار،هذاألغراض"(الشركة")ع.م.شإنترتينمنتسبيإكسديبواسطةوإصدارهالتقديميالعرضهذاإعدادتم
.التقديميالعرضاجتماعخاللتوزيعهاأومناقشتهاتمتشفويةأومكتوبةمادةوأياإلجاباتأولألسئلةجلسةوأيشفهيعرض

الشركاتأواألمالشركاتمنأيأوالشركة،تلتزمال.جوهريبشكلالمعلوماتهذهتتغيروقدوالتعديلوالتحققوالمراجعةللتحديثالعرضهذافيالواردةالمعلوماتتخضعقد
العرضهذافيالواردةالمعلوماتبتحديثيتعهدالمستشارينأوالمنتسبينأوالوكالءأوالموظفينأوالمسؤولينأوالمدراءمنأيوالالتعهدات،بهذهالفرعيةهيئاتهاأولها،التابعة

دونللتغييرعرضةلتقديمياالعرضهذافيعنهاالتعبيريتمآراءوأيبهيتعلقفيماتنشأقدإضافيةمعلوماتأيإلىالوصولبإمكانيةالمتلقيلتزويدأوبهيتعلقالذيالتقديمي
أوالوكالءأوينالموظفأوالمسؤولينأوالمديرينمنوأي  األم،الشركاتلتلكالفرعيةالشركاتأولها،التابعةالشركاتأواألمالشركاتمنأيأوالشركةمنأيتتحملال.إشعار

لعرضالهذااستخدامأيعنتنشأنوعأيمنخسارةأيعن(ذلكغيرأواإلهمالطريقعن)نوعأيمنمسؤوليةأيالشخصلهذاالتابعينالمستشارينأوالتابعةالشركات
.التقديميالعرضبهذايتعلقفيماأخرىبطريقةتنشأأوالتقديمي،

والمنه،جزءأيأويميالتقدالعرضهذايشكلال.أخرىقضائيةواليةأيأواألمريكيةالمتحدةالوالياتفيماليةأوراقلبيععرضا  ليستهناالواردةوالمعلوماتالتقديميالعرضهذا
أوأساسا ،منهجزءيأأوذلكيشكلأنينبغيوالقضائيةواليةأيتحتماليةأوراقأيفياالشتراكأوبيعأولشراءتوصيةأوالتماسأودعوةأوعرضأيأنهعلىتفسيرهينبغي
.نوعأيمنالتزامأوعقدبأييتعلقفيماعليهااالعتماد

المعلوماتميعجعلىيحتويأنهالتقديميالعرضهذايزعمال.النحوهذاعلىعليهاالعتمادينبغيوالنهائية،نصيحةُيعدوال.المالئمةوالمرجعيةالمعلوماتألغراضالعرضهذا
هذافي"مستقبليةنظرة"أيأوتوقعأوتقديرأواحتمالأي.القبيلهذامنمحتملةمعاملةبأييتعلقفيماعليهاالعتمادينبغيوالمحتملةمعاملةأيلتقييممطلوبةتكونقدالتي

.المستقبلفيلألداءموثوقا  مؤشرا  يعدوالالظروف،أولألحداثمحددةافتراضاتظلفياالفتراضياألداءفقطيوضحالتقديميالعرض

الخاصةطالعاتواالستوالدراساتالمنشوراتتشير.خارجيةجهاتأورسميةمصادرمنتأتتالتقديميالعرضهذافيالواردةوالسوقالصناعةبياناتتكونقدالمتاح،حدودوفي
كتمالهاأوالبياناتتلكلدقةضمانيوجدالولكنموثوقة،أنهاُيعتقدمصادرمنعليهاالحصولتمقدفيهاالواردةالبياناتأنإلىعامبشكلخارجيةبجهات أنالشركةتعتقدبينماو.ا

سبق،ماإلىةوباإلضاف.فيهاالواردةالبياناتمنمستقلبشكلتتحققلمالشركةأنإالالسمعة،حسنمصدرقبلمنإعدادهاتموالمسوحاتوالدراساتالمنشوراتهذهمنكل
فيهتعملالذيالسوقيف الشركةإدارةوخبرةمعرفةعلىبناء  بالشركةالخاصةالداخليةوالتقديراتاألبحاثمنالتقديميالعرضهذافيالواردةوالسوقالصناعةبياناتبعضتأتي

للتأكدمستقلمصدريأقبلمنمنهماالتحققيتملماألساسيةوافتراضاتهامنهجيتهاأنإالوموثوقة،معقولةوالتقديراتاألبحاثهذهأنعامبشكلالشركةتعتقدوبينما.الشركة
كتمالهاأودقتهامن .قديميالتالعرضهذافيالواردةالسوقأوالصناعةبياناتمنأيعلىالمبررغيراالعتمادينبغيالذلك،علىوبناء  .إشعاردونللتغييرعرضةوهيا

.فيهوردبمااالمتثالعلىووافقتاإلشعارهذامحتوياتقرأتقدبأنكوتعهدتوتضمنأوضحتقدأنكستعتبرخاص،وبشكلالسابقة،والشروطبالقيودااللتزامعلىتوافقإنك
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المحتويات
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نظرة عامة على الصفقة•

DXBEشركةنظرة عامة على•

oملف الشركة

oللشركةتقييم ماليال

oتوقعات التدفق النقدي والدعم الالزمين الستمرار األعمال

oنظرة عامة على السيولة والخطوات التي تم اتخاذها حتى اآلن

DXBEتوصية مجلس إدارة •

البديلةوالخيارات302المادة •

الزمنيوالجدول إجراءات العرض •



نظرة عامة على الصفقة
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خلفية

سريعو طارئتمويلإلىحاجةوهنالكصعب("DXBE")ع.م.شإنترتينمنتسبيإكسديلشركةالحاليالماليالوضع•
إنترتينمنتسبيإكسديفيالعملإستمراريةلضمان

ليةللتسمراسمن"(العرض)"مشروطا  نقديا  عرضا  إنترتينمنتسبيإكسديإدارةمجلستلقى،2020ديسمبر20في•
لـشركةوالمدفوعالمصدرالماللرأسالعاديةاألسهممن٪100علىلالستحواذ("ِمراس"أو"األمالشركة)"م.م.ذوالترفيه

إنترتينمنتسبيإكسدي

(المستحقةالفوائدذلكفيبما)DXBEلشركةالرئيسهالمصرفيةديونالعلىأيضا  ِمراسستستحوذالعرض،هذامنكجزء•
أسهمإلىالدينهذاتحويلوبالتالي،إماراتيدرهممليار4.3حوالييبلغقائمبرصيدمعينينتجاريينلمقرضينالمستحقةو

إنترتينمنتسبيإكسديفيجديدة

كخبيرجيامبيوكيقانوني،كمستشارم.م.ذوأوفريآلنشركةتعيينعلىاإلدارةمجلسوافق،2020ديسمبر30في•
المستقلةخبراءالمشورةوتقديماستالمهتمالذيالعرضعدالةمدىلتقييممالي،كخبيركابيتالوشعاعمستقل،تقييم

الحاليقديالنالوضعمعجنبإلىجنبا  العرضبشروطيتعلقفيمامستشاريهمنالمستلمةالتقاريراإلدارةمجلسقيم•
ادلةعالعرضشروطأنويعتبرالقريب،المدىعلىالعامةاالقتصاديةوالظروفوالتزاماتها،إنترتينمنتسبيإكسديلشركة

ومعقولة

ماعاجتوحضورالعرض،بقبولإنترتينمنتسبيإكسديمساهميباإلجماعاإلدارةمجلسأوصى،2021فبراير9في•
.العرضلصالحوالتصويت،2021مارس9بتاريخالعموميةالجمعية



نظرة عامة على الصفقة
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الصفقهتفاصيل

،القابضةسمراولهاالتابعةوالشركاتمراسشركةباستثناءإنترتينمنتسبيإكسديلمساهمييحق،العرضمنكجزء•
إنترتينمنتسبيإكسديمنمعروضسهمكلعننقدا  إماراتيدرهم0.08علىالحصول

الواحدللسهمإنترتينمنتسبيإكسديأصولقيمةصافيعلى٪189قدرهاعالوةدرهم0.08البالغالعرضسعريمثل•
2020ديسمبر31فيكمادرهم0.0277البالغة

أدواتلتحويل2021يناير31فياإلدارةمجلسإلىلإللغاءقابلغيرإشعاربتوجيهم.م.ذ.شالقابضةومراسمراسقامت•
.سهملكلدرهم1.04بقيمةتحويلبسعرانترتينمنتسبياكسديشركةفيجديدةأسهمإلىللتحويلالقابلةالسندات

2021فبراير28فيالتحويليتمأنالمتوقعومن

اِمراسستحوذست• نحوتبلغالتيستحقةلماالفوائدذلكفيبماإنترتينمنتسبيإكسديلشركةالبنكيةالتسهيالتعلىأيض 
بيإكسديفيجديدةأسهمإلىالمصرفيالدينهذاستحولذلكوبعد،2020ديسمبر31فيكماإماراتيدرهممليار4.3

سهملكلإماراتيدرهم0.08قدرهتحويلبسعرإنترتينمنتس

مشتركبشكلالقابضةوِمراسِمراسستمتلكالمصرفي،والدينللتحويلالقابلةالسنداتمنكلتحويلمناالنتهاءبعد•
الوقتذلكفيإنترتينمنتسبيإكسديلشركةالمصدرةالعاديةاألسهمإجماليمن93.9٪

صغارهمأسشراءحقإلجباريةالعرض،فييشاركوالمالذينالمساهمونسيخضعأعاله،الموضحةالخطواتمناالنتهاءبعد•
الماليدبيسوقمنإنترتينمنتسبيإكسديأسهمإدراجالغاءِمراستعتزموبعدها.العرضسعربنفسالمساهمين



نبذة عن الشركة
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االصولمحفظة

كبوتعتبردبيفيمقرهاشركةإنترتينمنتسبيإكسدي• رأ
30.6مساحةعلىتمتدالمنطقةفيمتكاملةترفيهيةوجهة
دزايالشيخشارععلىالواقعةاألرضمنمربعقدممليون

الماليدبيسوقفيالحقا  إدراجهاوتم2014عامفيتأسست•
تكاملةمترفيهيةمتنزهاتتطويربهدف(أوليعامكاكتتاب)

دبيفيالسياحةتعزيزإلىتهدفبارزة

:أقسامثالثةإلىالعملياتتنقسم•

تالمنتزهاوتديرتمتلك:الترفيهيةالمنتزهات−
يوودوبولموشنجيت:البارزةالمعالمذاتالترفيهية
لعائداتاتأتي.باركووتروليجوالندوليجوالندباركس

ةومتعددفرديةتصاريح)البيععملياتخاللمن
عاتومبيوالمشروباتالمأكوالتومبيعات(وسنوية

وغيرهاالمنتجات

قيد)تاالبيفندق:فندقينوتديرتمتلك:الضيافة−
تأتي.(اقريبسيفتتح)ليجوالندوفندق(التشغيل
والمأكوالتاإلقامةمبيعاتخاللمنالعائدات

والمشروبات

.حريةالبالواجهةعلىمنطقةوتديرتمتلك:التجزئة−
البيعمساحاتتأجيرخاللمنالعائداتوتأتي

والمشروباتواألطعمةالتجزئة

ةاإلدار ورسومالرعايةاألخرىاإليراداتمصادرتشمل−

اإنترتينمنتسبيإكسديأغلقت،2020مارس15في• مؤقت 
بسببتقريبا  أشهرستةلمدةريزورتسآندباركسدبيوجهة

ديادتوأعكوفيدبـجائحةالمتعلقةبالسالمةتتعلقمخاوف
االوجهةإفتتاحإنترتينمنتسبيإكس سبتمبر23فيجزئي 
2020

الشركةعننبذة

Theme Parks Hospitality Retail



عن المركز المالى للشركة لمحة
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ب الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائ(مليون درهم إماراتي)اإليرادات 
(مليون درهم إماراتي)واإلهالك واطفاء الدين 

التمويلطريقعنتسهيالتخاللمندرهممليار4.2والعاماإلكتتابخاللمندرهممليار2.2جمعتم،2014عامفي•
1.6جمعتم،2016عامفيو.وأرضالنقدشكلعلىِمراسقدمتهوالذىالمتبقيةدرهممليار4.1لمبلغباإلضافة،المشترك

اتمويال  ِمراسقدمت،2018عامفيو.للمساهمينأولويةحقوقإصدارخاللمنأخرىدرهممليار مليار1.2بقيمةإضافي 
للتحويلقابلةسنداتشكلفيإماراتيدرهم

وائدالفقبلاألرباحفيسنويةخسائرإلىأدىمابالتحدياتمليئةبيئةفيإنترتينمنتسبيإكسديتعملإنشائها،منذ•
الديونوإطفاءواإلهالكوالضرائب

كمةالخسائربلغت• من٪98تمثل)إماراتيدرهممليار7.8نحو،2020ديسمبر31فيكماإنترتينمنتسبيإكسديلدىالمترا
(مالهارأس

تتعلقمخاوفبسبب(البيتافندقبإستثناء)تقريبا  أشهرستةلمدةريزورتسآندباركسدبيوجهةمؤقتا  الشركةأغلقت•
الزياراتعددلىعأثرمماالسياحعددانخفاضإلىالدوليةالسفرقيودأدتذلك،علىعالوةالكورونا،بجائحةالمتعلقةبالسالمة

من % 54
راس المال

من % 98
راس المال

(مليون درهم إماراتي)تكاليف التشغيل 

انخفاض في المصاريف 
%  69التشغيلية بنسبة 
2017منذ السنة المالية 

ة إنخفاض االيرادات بنسب
مقارنة بالسنة % 71

وذلك 2019المالية 
19تأثيرا  لجائحة كوفيد 

1.8 4.3 5.2 7.8
الخسائر 
المتراكمة

مليار درهم)
(إماراتي



:وتشملإماراتيدرهممليار7.2نحو2020ديسمبر31فيكماللمجموعةالمطلوباتإجماليبلغ

.2026-2022األعواممدارعلىوالباقي2021عامفيمستحقةدرهممليون213منهادرهم،مليار4.2بقيمةبنكيةتسهيالت•
153إلىباإلضافةإماراتيدرهممليون97تبلغنقديةفوائد)2021عامفيإماراتيدرهممليون250بقيمةوائدفدفعويتعين
(مستحقةوائدفإماراتيدرهممليون

فبراير28فيإماراتيدرهممليار1.5بقيمةللتحويلقابلةسنداتبتحويل(م.م.ذ)القابضةومراسمراستقومانويتوقع•
(الفوائدشاملة)2021

انتهاءمنالثانيةوالمرحلةاألولىالمرحلةإتمامدرهممليار1.1البالغةاألخرىالدائنةواألرصدةالدائنةالتجاريةالذممتشمل•
ا المستحقةالتشغيليةالمدفوعاتمنوغيرهاالتوسعةأعمالمدفوعاتوالعقد حاال

االهالكرسومبسببوذلك2020فىإماراتيدرهممليار7.2إلى2017فيإماراتيدرهممليار12.1مناألصولإجماليانخفض•
القيمةوانخفاض

(  تتمة)المركز المالي 
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(درهممليون)األصول (مدرهمليون)الملكيةحقوق 1(درهممليون)المطلوبات

االمطلوباتإجمالي:االولىالمالحظة 31فيماكالمدققةالماليةللبياناتوفق 
غيرراضاالقتلتكلفةتعديلهاتموالتيإماراتيدرهممليار7هو2020ديسمبر
السنداتفيالملكيةحقوقوجزءإماراتيدرهممليون160البالغةالمطفأة
التجاريةالذممتشملكما.إماراتيدرهممليون65بقيمةللتحويلالقابلة
كمةالفوائدمندرهممليون97األخرىالدائنةوالذممالدائنة .المترا

Bank facilities Convertible bond

Lease liabilities Trade and other payables
Equity Accumulated losses 

Share capital

Accumulated losses as a % of share capital



المتاحةالتشغيليةالنقديةاألرصدةمنإماراتيدرهممليار0.4المجموعةلدى•

مندرهممليون213دفعالشركةعلىسيتعين،2021العاممناالولالربعفيالسماحلفترةتمديدعلىالحصولعدمحالفي•
الربعفىالمتاحةالسيولةنفادإحتماليةالىسيؤدىمامستحقةالالفوائدمدفوعاتدرهممليون250والقرضأصلمدفوعات

2021عاممنالثانى

ىعلكبيربشكلسيؤثرما،المستحقةوالفوائددرهممليار0.8وإماراتيدرهممليار4.2البالغالقرضأصلإجماليدفعُيستحق•
النقديةالتدفقات

الزمنمرورمعالسيولةالستنزافمصدرا  أيضا  تعتبر،2046عامحتىسدادهاسيتمعقودوهىاالجلطويلةاإليجارمطلوبات•

التنبؤ بالتدفقات النقدية
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(شهرا  13)التنبؤ بالتدفقات النقدية مليون درهم إماراتي2026–2021تمويل التدفق التشغيلي 

213 252 355 487 628 

2,223 616 534 624 743 804 

2,341 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Principal Interest Debt service reserve
& others

Lease liabilities

مليون درهم إماراتي المبلغ5،662
المطلوب لدعم الشركة

التزامات عقود اإليجار–إحتياطى خدمة الدين واخرى –الفوائد –اصل الدين 
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الحرالنقدىالتدفقرصيد
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(شهرا13–للنقداإلقفالرصيد

التمويليةالنقديةالتدفقاتإجمالى



الراهنالوضع

كسديأغلقت،2020عامفي• اعملياتهاإنترتينمنتسبيإ امةاستدلضمانوالسيولةالتكاليفلتوفيرتدابيرونفذت19-كوفيدلجائحةنتيجةجزئي 
ماليةالالنتائجعلىوتأثيراتهاالزمنىاهامدإلىباإلضافةعنهاالناتجةالمالئمةغيروالظروف19-كوفيدجائحةتأثيرأنكما.التشغيليةعملياتها

الجائحةهذهستأخذهاالتيالزمنيةالفترةطولمدىستمليهاإنترتينمنتسبيإكسديلشركةوالتشغيلية

الفوائدسداديستوجبو 2021مارسيف البنكيةبالتسهيالتيتعلقفيماالماليةتعهداتالواختبارالقرضأصلسدادلالسماحفترةنتهيت•
الدينخدمةمدفوعاتتمثلتقريبا،إماراتيدرهممليون607نحوتبلغمدفوعاتإجمالىسدادعنهسينتجالذىاالمر،2021يونيوفىالمستحقة

2021عامفي

كمةالخسائربلغت،2020ديسمبر31فيكما• المصدرالمالرأسمن٪98نحوتمثلوالتىإماراتيدرهممليار7.8للشركةالمترا

نظرة عامة على إدارة السيولة

2020مارس 

لمراس مليار درهم إماراتي 1.2تم إصدار سندات قابلة للتحويل بمبلغ 
ركة دعم سداد المستحقات البنكية على الشومراس القابضة بغرض 

كةوتمويل راس المال العامل والنفقات الرأسمالية االعتيادية للشر

2018يونيو 

ل سداد أصبمنحهم فترة سماح لتلقت المجموعة قرارا  
–التعهدات المالية لمدة ثالث سنواتالقرض واختبار 

مليون درهم من 213مبلغ وسيكون . 2021حتى مارس 
2021مستحق سداده في عام قرض أصل ال

، -ة كوفيدبسبب تأثير جائحأغلقت المجموعة عملياتها جزئيا  
وذلك يولةونفذت العديد من التدابير لتوفير التكاليف والس

إستمرار العمليات التشغيليةلضمان 

2018مارس 

توصلت المجموعة إلى اتفاق مع 
ة الدائنين حيث تم تخفيض الفائد

شهرا  15٪ لمدة 1النقدية المسددة إلى 
2021الى يونيو 



دي إكس بي إنترتينمنتستوصية مجلس إدارة 
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فيماانونيينوالقالماليينمستشاريهمنالواردةالتقاريراالعتباربعينإنترتينمنتسبيإكسديإدارةمجلسيأخذ•
المدىعلىمةالعااالقتصاديةوالظروفوالتزاماتهاللشركةالحاليالنقديالوضعمعوبالتزامنالعرض،بشروطيتعلق
ومعقولةمنصفةالشروطهذهكونتأنوضرورةالقريب

إماراتيدرهم0.0277نحوالواحدالسهمأساسعلىالشركةأصولقيمةصافيبلغ،2020ديسمبر31فيكما•

غتبلوالتيالواحدالسهماساسعلىالشركةأصولقيمةصافيعلى٪189قدرهاعالوةدرهم0.08البالغالطرحسعريمثل•
إماراتيدرهم0.0277

المتوفرةيةالحالالسيولةاستنفاديتمأنالمحتملفمن،ِمراسذلكفيبما،المساهمينمنإضافيدعمأيوجودعدمظلفي•
2021عاممنالثانيالربعللشركةخالل

DXBEلمساهميللتطبيقالقابلالوحيدالطريقوهوالشركةمساهميمصالحيحميالعرضأناإلدارةمجلسيعتقد•
االسعيمعاستثماراتهممنالقيمةالسترداد والزواروالموردينالموظفيناآلخرين،المصلحةأصحابمصالحلحمايةأيض 

عقدسيتم,عرضالبقبولإنترتينمنتسبيإكسديمساهميباإلجماعالمجلسيوصيأعالهالمذكورةاالسبابعلىناءب•
عليهللموافقةوالتصويتالعرضفيللنظر2021مارس9بتاريخللشركةالعامةالجمعيةاجتماع



التصفية302المادة : للعرضالبدائل االخرى

12

كمةالخسائرألننظرا  • رأسمن٪50تتجاوزوالتي(إماراتيدرهممليار2019:5.2)إماراتيدرهممليار7.8تبلغللشركةالمترا
فإن،2015لعام2رقمالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاالتحاديالقانونمن302للمادةوفقا  و،(٪98حاليا  )المصدرمالها

للتصويت،2021مارس[9]فيإنترتينمنتسبيإكسديلشركةالعموميةلجمعيةلاجتماعلعقدالدعوةعليهيتعينمجلسال
وتصفيتهاحلهاأوالشركةاستمرارقرارعلى

استمرارخطةمثابةبالعرضقراراتاعتبارسيتمالعرض،لتنفيذالمطلوبةالقراراتعلىبالموافقةالمساهمينتصويتحالةفي•
تنفيذهالجاريالعرضأساسعلىمستمرةكشركةالعملإنترتينمنتسبيإكسديوستواصل

بالموافقةقراردارإصاإلدارةمجلسعلىيتعينالعرض،لتنفيذالالزمةالقراراتعلىبالموافقةالمساهمينتصويتعدمحالةفي•
منلمعتمداالجدولعلىوالموافقةللتصفيةخطةلوضعالعامةالجمعيةإلجتماعموعدوتحديدوتصفيتهاالشركةحلعلى

نالمالييومستشاريهاالدارةمجلس

:كالتاليتائجالنتكونأنالمحتملفمن،الشركةيةر استمراعدمورفضالعرضلتنفيذالمطلوبةالقراراتالمساهمونرفضإذا•

الشركةعلىسيطرتهمبفرضالشركةمقرضييقومقد-

الشركةلتصفيةبطلببالتقدملهم،الدفععدمبسببالدائنون،يقومقد،302المادةإحكاممن-

والمساهمينالدائنينوحمايةاألسواقلصالحالخياراتفيالنظرالتنظيميةللهيئةيجوز-

والقائمة،األرصدةالستردادالمحكمةفيإنترتينمنتسبيإكسديضددعاوىُترفعقد-

المعسرةالتصفيةبتنفيذالدائنونيقومانالممكنمن-



المشاركة في 
العرض النقدي

ء طلب قبول بتنزيل وملقم 
وإرسالة للجهات ء العرض
واردة وفقا  للتعليمات الالمختصة

ير إلى 9في النموذج من  9فبرا
مارس

،العرضعلىالموافقةتمتإذا
لمقاباألموالتحويلفسيتم
حسابكإلىالمطروحةأسهمك
فاءاستيبعدالمعينالمصرفي
باتوالمتطلالتنظيميةالشروط
االخرى

2

خطوات المشاركة في العرض والجدول الزمني
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(فبراير9)إطالق العرض 

العرضفيللمشاركةالزمنيالجدول

الفترة الزمنية للعرض

عرض ُيتطلب من المساهمين تقديم استمارة قبول ال•
مع المستندات الداعمة المطلوبة

(مارس9)انتهاء العرض واجتماع الجمعية العمومية 

إستيفاء المتطلبات والشروط

مسبقة الاستيفاء جميع المتطلبات والشروط التنظيمية•
المرتبطة بالعرض

نقل األسهم 
وإتمام عملية 
التسوية

(بداية أبريل)

1العرضفيالمشاركةكيفية

الحصول على 
التسوية النقدية

4الخطوة 

صوت فى إجتماع 
الجمعية العمومية

5الخطوة 

الجمعيةالجتماعالحضور
كسديلشركةالعمومية بيإ

مارس9فيإنترتينمنتس
العرضعلىللتصويت

3الخطوة 

AED

2الخطوة 

إقرأ منشورات 
العرض عملية 

النقدي

التياإلخطاراتفيالمدرجة
روطالشإلىللرجوعتلقيتها
واالطالعبالعرضالخاصة

الالزمةمستنداتالعلى

1الخطوة 

كيد مساهمتكم تأ

العرض،إشعاراستالمعند
ديأسهمكميةمنتحقق
التيإنترتينمنتسبيإكس

تمتلكها

Note: For additional information please visit www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/

http://www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/
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تواصل معنا

نأرقام التواصل مع عالقات المستثمري

عبدالرحمن السويدي
IR@dxbe.ae

0820 820 4 971+: هاتف

www.dxbentertainments.com/investo
r-relations

http://www.dxbentertainments.com/investor-relations

