�إعالن هام بخ�صو�ص نطاق �سعر بيع �أ�سهم
�شركة جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع (قيد الت�أ�سي�س)
و �إدراج �أ�سهمها يف �سوق دبي املايل
�إحلاقا الى بيان الإعالن عن نية عر�ض اال�سهم املطروحة للبيع الذي من ن�شره بتاريخ � 31أغ�سط�س  ،2014تعلن �شركة
جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع( .قيد الت�أ�سي�س)(ال�شركة) عن النطاق ال�سعري للبيع.
مت حتديد نطاق ال�سعر ما بني  2.50درهم و  2.90درهم لل�سهم الواحد.
يتمثل حجم اال�سهم املطروحة للبيع بـ (� )2.000.000.000سهم من ر�أ�س املال و�سيتم ذلك من خالل بيع �أ�سهم
امل�ؤ�س�سني.
�سوف يتم حتديد �سعر البيع النهائي بناء على عملية البناء ال�سعري .و�ستقوم ال�شركة بن�شر �إعالن ين�ص على �سعر البيع
النهائي والذي �سين�شر بوا�سطة و�سائل الإعالنات ال�صحفية املتعارف عليها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ولغايات �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف �سوق دبي املايل واملقرر بتاريخ � 2أكتوبر  ،2014ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يعلن عن
البيانات املالية املدققة لل�شركة حتى  30يونيو  2014بالإ�ضافة �إلى ملخ�ص عن تقرير جمل�س الإدارة.

(�شركة جمموعة �إعمار مولز هي �شركة م�ساهمة عامة قيد الت�أ�سي�س يف الإمارات العربية املتحدة ،ا�ستناد ًا �إلى قانون
ال�شركات التجارية رقم  8ل�سنة  1984والقوانني املعدلة له والقرارات الوزارية املنفذة له ،يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة
 13.014.300.000درهم� .ستعمل ال�شركة على ت�أ�سي�س وتطوير و�إدارة املحالت التجارية ،متلك و�إدارة املراكز التجارية
وكل الن�شاطات واخلدمات املتعلقة بهذه املوا�ضيع ،خدمات �إدارة املن�ش�آت ،جتارة وتربية والعناية ب�أ�سماك الزينة واحليوانات

تقرير مدققي احل�سابات �إلى ال�سادة امل�ساهمني يف
جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع( .قيد الت�أ�سي�س) مرفق ربطا
البيانات املالية املدققة لل�شركة لغايات االدراج
حتى  30يونيو  2014مرفقة ربطا
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املدققة لل�شركة لغايات االدراج
حتى  30يونيو  2014مرفقة ربطا
بيانات مقدمة من مدققي احل�سابات تاريخ � 10سبتمرب  2014تو�ضح �أي تغريات
جوهرية بالقوائم املالية تتعلق بالأمور التالية�( :أ) الديون اخلارجية (ب) و�أي
توزيعات للم�ساهمني (�سواء كان ذلك من خالل توزيعات الأرباح �أو �سداد قرو�ض
قدمت لل�شركة من قبل امل�ساهمني) مرفقة ربطا
البيانات املالية االفتتاحية (قائمة املركز املايل الإفتتاحية) ل�شركة �إعمار
مولز �شركة م�ساهمة عامه وذلك بيوم �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة كم�ساهمة عامة
(� ،)2014/09/30إ�ضافة �إلى تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي ب�ش�أن البيانات
املالية االفتتاحية ،والإي�ضاحات حول البيانات املالية الإفتتاحية.

احلية� ،إن�شاء وتطوير و�إدارة ومتلك حدائق الأحياء املائية والبحرية وتطوير و�إدارة ومتلك قبة تزلج على اجلليد وكذلك

ملخ�ص عن تقرير جمل�س الإدارة

�إدارة وت�شغيل �صاالت الألعاب الإلكرتونية و�صاالت �ألعاب لت�سلية الأطفال وت�صميم و�إنتاج الإعالنات؛ ولل�شركة يف �سبيل
حتقيق �أغرا�ضها القيام بكافة الأن�شطة والقيام بكافة الأعمال الالزمة ملمار�سة �أن�شطتها ب�شكل �سليم يف الدولة وخارجها؛

1.1نبذة خمت�صرة عن ت�أ�سي�س ال�شركة و �أغرا�ضها

ويجوز �أن يكون لل�شركة م�صلحة �أو �أن ت�شرتك �أو �أن تتعاون �أو �أن ت�ستحوذ ،ب�أي طريقة ،مع �أي هيئة �أو �شركة �أخرى ،داخل

لقد مت ت�أ�سي�س �شركة جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع( .قيد الت�أ�سي�س) يف ما يلي (ال�شركة)بداي ًة ك�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومقرها الرئي�سي يف �إمارة دبي بتاريخ  28دي�سمرب  ،2005بر�أ�س مال بلغ
 300,000درهم .وبتاريخ  20يوليو � 2014سجلت ال�شركة من خالل ملحق لعقد الت�أ�سي�س اخلا�ص بها زيادة يف ح�ص�ص
ر�أ�س املال مع ال�سلطات احلكومية بقيمة  13.014.000.000درهم ،والتي تتكون من  13.014.000ح�صة بقيمة
 1.000درهم لكل ح�صة بحيث �أ�صبح ر�أ�س مال ال�شركة  13.014.300.000درهم .وبتاريخ � 24أغ�سط�س ،2014
وافقت اجلمعية العمومية غري العادية للم�ساهمني يف ال�شركة على حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة عامة من خالل بيع
امل�ؤ�س�سني ما ال يقل عن ن�سبة ( )%15من ر�أ�س املال لالكتتاب العام .و�إدراج الأ�سهم يف �سوق دبي املايل .وقد وافقت هيئة
الأوراق املالية وال�سلع على ن�شرة االكتتاب املعدة بهذا اخل�صو�ص .و�إن �أحد �أهداف ال�شركة  ،من بني العديد من الأهداف
الأخرى ،ال�سماح للم�ؤ�س�سني البائعني ببيع جزء من ملكيتهم يف الأ�سهم ويف نف�س الوقت ي�ضيف �سيولة نقدية لتداول
الأ�سهم ويرفع من قيمة و�إ�سم ال�شركة على ال�صعيد الدويل.

الإمارات العربية املتحدة �أو يف خارجها ،مادامت هذه الهيئة �أو ال�شركة تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمال ال�شركة).

تقرير جلنة امل�ؤ�س�سني
ال�سادة/امل�ساهمني
�شركة جمموعة �إعمار مولز
�شركة م�ساهمة عامة
دبي -الإمارات العربية املتحدة

تقرير جلنة امل�ؤ�س�سني
ي�سر جلنة امل�ؤ�س�سني يف �شركة جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع( .قيد الت�أ�سي�س) -يف ما يلي (ال�شركة) �أن تقدّم تقريرها
والبيانات املالية املدققة لل�شركة لغايات الإدراج حتى  30يونيو  2014بالإ�ضافة �إلى بيانات مقدمة من مدققي احل�سابات
تاريخ � 10سبتمرب  2014تو�ضح �أي تغريات جوهرية بالقوائم املالية تتعلق بالأمور التالية�( :أ) الديون اخلارجية (ب) و�أي
توزيعات للم�ساهمني (�سواء كان ذلك من خالل توزيعات الأرباح �أو �سداد قرو�ض قدمت لل�شركة من قبل امل�ساهمني).

الأن�شطة الرئي�سية ومراجعة تط ّور الأعمال:
�إن ال�شركة هي قيد الت�أ�سي�س ك�شركة م�ساهمة عامة وفق ًا للقانون الإحتادي رقم ( )8ل�سنة  ،1984على �إثر حت ّولها من
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة عامة مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية تاريخ � 24أغ�سط�س
 .2014يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  13.014.300.000درهم موزع على � 13,014,300,000سهم بحيث تبلغ قيمة ال�سهم
دره ًما واحدً � .سيتم التحول الى �شركة م�ساهمة عامة من من خالل بيع �أ�سهم امل�ؤ�س�سني لعدد ()2.000.000.000
�سهم من ر�أ�س مال ال�شركة .و�إن �أحد �أهداف ال�شركة ،من بني العديد من الأهداف الأخرى ،ال�سماح للم�ؤ�س�سني البائعني
ببيع جزء من ملكيتهم يف الأ�سهم ويف نف�س الوقت ي�ضيف �سيولة نقدية لتداول الأ�سهم ويرفع من قيمة و�إ�سم ال�شركة على
ال�صعيد الدويل .تعترب ال�شركة املالك و امل�شغل الرئي�سي ملراكز الت�سوق يف �إمارة دبي ،الإمارات العربية املتحدة .وت�ضم
حمفظتها العقارية �أربعة مراكز ت�سوق و  30جممع ت�سوق و غريه من عقارات التجزئة ،والذين ي�شكلون مع ًا ما يقرب 5.9
مليون قدم مربع من م�ساحة �إجمالية القابلة للت�أجري كما هو يف  30يونيو  ،2014ون�سبة �إ�شغال تعادل  %95من امل�ساحة
الإجمالية القابلة للت�أجري يف الأ�شهر ال�ستة املنتهية يف  30يونيو .2014
�إن �أرباح ما قبل الت�أ�سي�س للفرتة املبينة �أعاله مدرجة يف البيانات املرفقة.
بالنيابة عن جلنة امل�ؤ�س�سني
تاريخ� 14 :سبتمرب 2014

تتمثل �أغرا�ض ال�شركة الرئي�سية يف ت�أ�سي�س وتطوير و�إدارة املحالت التجارية ،ومتلك و�إدارة املراكز التجارية وكل
الن�شاطات واخلدمات املتعلقة بهذه املوا�ضيع ،خدمات �إدارة املن�ش�آت ،جتارة وتربية والعناية ب�أ�سماك الزينة واحليوانات
احلية� ،إن�شاء وتطوير و�إدارة ومتلك حدائق الأحياء املائية والبحرية وتطوير و�إدارة ومتلك قبة تزلج على اجلليد وكذلك
�إدارة وت�شغيل �صاالت الألعاب الإلكرتونية و�صاالت �ألعاب لت�سلية الأطفال وت�صميم و�إنتاج الإعالنات؛ ولل�شركة يف �سبيل
حتقيق �أغرا�ضها القيام بكافة االن�شطة والقيام بكافة الأعمال الالزمة ملمار�سة �أن�شطتها ب�شكل �سليم يف الدولة وخارجها؛
ويجوز �أن يكون لل�شركة م�صلحة �أو �أن ت�شرتك �أو �أن تتعاون �أو �أن ت�ستحوذ ،ب�أي طريقة ،مع �أي هيئة �أو �شركة �أخرى ،داخل
الإمارات العربية املتحدة �أو يف خارجها ،مادامت هذه الهيئة �أو ال�شركة تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمال ال�شركة.
2.2اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية
تعتزم ال�شركة �إلى ( )1حتقيق منو على املدى الطويل من خالل �إدارة حقيبة امل�ست�أجر ب�شكل ن�شط )2( ،وتعظيم العوائد
الناجمة عن حقيبة الأ�صول احلالية من خالل الإدارة الن�شطة للأ�صول والتو�سعات بالإ�ضافة الى تطوير �أ�صول جديدة،
( )3وفر�ص منو التمويل وتوزيعات الأرباح مع احلفاظ على هيكل ر�أ�س املال )4( ،وحت�سني الوعي بالعالمة التجارية لدفع
الإقبال و دعم منو مبيعات امل�ست�أجرين.

�إعالن هام بخ�صو�ص نطاق �سعر بيع �أ�سهم
�شركة جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع (قيد الت�أ�سي�س)
و �إدراج �أ�سهمها يف �سوق دبي املايل
3.3عالقة ال�شركة ب�أية �شركات اخرى (�سواء كانت اما او تابعة او �شقيقة او حليفة)
فيما يلي هيكل ال�شركة يبني عالقة ال�شركة بال�شركات الأخرى:

جمموعة �إعمار مولز
%99
�إعمار مولز
للدعالنات-فرع

دبي مارينا مول فرع

دبي مول ذ.م.م

% 99
�إعمار الدولية للمراكز
التجارية ذ.م.م

%99
�إعمار دبي للمراكز
التجارية ذ.م.م

% 99
جممع الذهب واالملا�س
ذ.م.م

4.4التطورات الأخرية و الأحداث الهامة التي مرت بها ال�شركة

%99
مركز الرو�ضة ذ.م.م

8.8الئحة مبالكي اكرث من  %5من ا�سهم ال�شركة و عدد اال�سهم اململوكة

تتمثل الأحداث الهامة التي مرت بها ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها بالآتي:

�شركة �إعمار العقارية �ش.م.ع

%99.9

 يف  28دي�سمرب :2005ت�أ�س�ست ال�شركة يف دبي ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة. يف  20يوليو � ،2014سجلت ال�شركة زيادة يف �أ�سهم ر�أ�س املال مع ال�سلطات احلكومية بقيمة 13.014.000.000درهم ،والتي تتكون من � 13.014.000سهم بقيمة  1.000درهم لكل �سهم وذلك من خالل ملحق لعقد الت�أ�سي�س
اخلا�ص بال�شركة .وتتعلق هذه الزيادة يف �أ�سهم ر�أ�س املال ب�إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية يف ال�شركة الى م�ساهميها مقابل
نقل ملكيات قطع �أرا�ضي متعلقة بدبي مول و دبي مارينا مول و �سوق البحار.
 يف � 24أغ�سط�س  ،2014وافقت اجلمعية العمومية غري العادية للم�ساهمني يف ال�شركة على حتويل ال�شركة �إلى �شركةم�ساهمة عامة من خالل خالل بيع �أ�سهم امل�ؤ�س�سني ما ال يقل عن ن�سبة ( )%15من ر�أ�س املال يف اكتتاب عامو�إدراج
الأ�سهم يف �سوق دبي املايل.
 يف � 2سبتمرب  2014قمنا ب�سحب مبلغ  918مليون درهم من التمويل اجلديد وا�ستخدمت ال�شركة هذا املبلغبالإ�ضافة �إلى ال�سيولة النقدية املتوفرة لدى ال�شركة ل�سداد �إجمايل املتبقي من قيمة قر�ض امل�ساهم .بالإ�ضافة الى
ذلك ،يف �أغ�سط�س  ،2014قمنا بدفع  800مليون درهم من الأرباح التي مت احتجازها ب�صفتها �أرباح نقدية قابلة
للتوزيع على م�ساهمينا.

ت�ستمر ال�شركة يف حتقيق منو تدريجي مع تطورات ايجابية يف خمتلف القطاعات:
 �إجمايل العوائد يف الن�صف الأول من عام � 2014أعلى بـ  %13من مقابل �إجمايل العوائد يف العام الفائت �إذ بلغتالعوائد  1,258مليون درهم �إماراتي ( 343مليون دوالر �أمريكي)
 هام�ش �صايف الربح قبل خ�صم العائد وال�ضرائب والإهالك واال�ستهالك (( )EBITDAكما مت �إعالنه) زاد من %74الى  %79كن�سبة من �إجمايل الأرباح ،بربح قبل خ�صم العائد وال�ضرائب واالهالك واال�ستهالك ( )EBITDAيبلغ
 999مليون درهم �إماراتي ( 272مليون دوالر �أمريكي) يف الن�صف الأول من عام 2014
 �إجمايل الأرباح عن نف�س الفرتة زاد بن�سبة  %24مقابل �إجمايل الأرباح يف العام الفائت اذ بلغ  617مليون درهم�إماراتي ( 168مليون دوالر �أمريكي)
•	ارتفاع معدل عائد الإيجار ومتو�سط معدل االيجار للقدم املربع ومبيعات امل�ست�أجرين وهوام�ش الربح قبل خ�صم
العائد وال�ضرائب واالهالك واال�ستهالك ( )EBITDAعرب كافة القطاعات الأ�سا�سية

قامت ال�شركة ب�إ�صدار �صكوك بقيمة  750مليون دوالر �أمريكي بتاريخ  18يونيو .2014
�6.6أع�ضاء جمل�س االدارة
اال�سم
�سعادة /حممد علي را�شد العبار
�أحمد ثاين را�شد املطرو�شي
عبداهلل �سعيد بن ماجد باليوحة
عبد الرحمن حارب را�شد احلارب
هالل �سعيد املري
حممد هادي �أحمد عبداهلل احل�سيني
حممد مراد
ريت�شارد اكرز

ت�أكد ال�شركة �أن �أداءها و�إجنازاتها يتوافق مع توقعات الإدارة العليا لل�شركة.

� -شهدت ال�شركة �أداء قوي عرب حمافظها:

5.5الأوراق املالية التي �سبق لل�شركة �إ�صدارها:

املن�صب
رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل وغري تنفيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل وغري تنفيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل وغري تنفيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل وغري تنفيذي

9.9تقييم جمل�س الإدارة لأداء ال�شركة و �إجنازاتها مقارنة باخلطة املو�ضوعة.

اجلن�سية
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
لبنان
اململكة املتحدة

7.7ن�سبة ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة و املدراء التنفيذيني مع �أقاربهم من الدرجة الأولى يف ال�شركة
وال�شركات التابعة لها
ال ميلك �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و املدراء التنفيذيني و�أقاربهم من الدرجة الأولى �أي �أ�سهم يف ال�شركة �أو �أي
�شركات تابعة لها.

• قامت �إعمار مولز بنجاح بتجديد وا�ستبدال وتوقيع عقود ايجار لـ  %18من امل�ساحة االجمالية القابلة للت�أجري خالل
الن�صف الأول من عام 2014
•	ارتفاع معدل الإيجار التعاقدي الأ�سا�سي للعقود املجددة �أو امل�ستبدلة واملنتهية مدتها يف عام  2014بن�سبة %32
(كما يف  30يونيو  )2014مقابل ما مت حتقيقه العام الفائت
1010ن�سبة م�ساهمة غري املواطنني يف را�سمال ال�شركة
ن�سبة م�ساهمة غري املواطنني يف ر�أ�س مال ال�شركة هي .%0.01
1111البيانات املالية التي �سيتم ن�شرها
�ستقوم ال�شركة بتاريخ � 1أكتوبر  2014بن�شر توقعات الإدارة للموازنة (والتي �ستعك�س املركز املايل االفتتاحي) كما هو بتاريخ
� 30سبتمرب  2014ملجموعة �إعمار مولز �ش.م.ع .و�ستقوم ال�شركة �أي�ض ًا بتاريخ � 31أكتوبر  2014بن�شر احل�سابات املالية
املراجعة كما هي ولفرتة � 9أ�شهر واملنتهية بتاريخ � 30سبتمرب  ،2014و�سيقوم مدقق ح�سابات ال�شركة مبراجعتها.

