
عر�ض بيع اأ�سهم يف اكتتاب عام بدولة الإمارات العربية املتحدة فقط

�سركة جمموعة اإعمار مولز �ض.م.ع  

)�سركة م�ساهمة عامة قيد التاأ�سي�ض(

عر�ض بيع ن�سبة ل تقل عن )15%( من راأ�سمال �سركة جمموعة اعمار مولز يف اكتتاب عام 

من خالل اتباع اآلية البناء ال�سعري للورقة املالية مع دعوة امل�ساهمني 

حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�سي�سية لل�سركة بتاريخ 2014/9/30، 

والعالن عن ادراج ا�سهم ال�سركة ب�سوق دبي املايل بتاريخ 2014/10/2.

ي�سر جلنة م�ؤ�س�سي �سركة جمموعة اإعمار مولز �ش.م.ع )”ال�شركة“(، وهي �سركة م�ساهمة عامة قيد التاأ�سي�س، االعالن عن بيع ن�سبة ال تقل عن )15%( من را�سمالها 
وت�سم  املتحدة.  العربية  االإمارات  دبي،  اإمارة  يف  الت�س�ق  ملراكز  الرئي�سي  وامل�سغل  املالك  هي  ال�سركة  اإن  )”العر�ش“(.  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  عام  اكتتاب  يف 
حمفظتها العقارية اأربعة مراكز ت�س�ق و 30 جممع ت�س�ق و غريه من عقارات التجزئة. و ت�ستمل عقاراتها على بع�س من مراكز الت�س�ق و مراكز الرتفيه وجممعات التجزئة 
املتكاملة االأكرث �سهرة يف ال�سرق االأو�سط مبا يف ذلك دبي م�ل الذي يعترب اأ�سال من اأ�س�لها الرئي�سية لك�نه مركز الت�س�ق و الرتفيه االأكرث زيارة يف جميع اأنحاء العامل خالل 

ال�سن�ات الثالث االأخرية. 

تهدف ال�سركة باأن تك�ن مركز الت�س�ق االأول جللب العالمات التجارية الرائدة ملنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي مثل بل�مينغديلز وغالريي الفاييت يف دبي م�ل. كما تهدف 
اإدارة املحافظ اال�ستثمارية الن�سطة للم�ستاأجر من قبل  اإدارة حقيبة امل�ستاأجر الن�سط وذلك من خالل اال�ستمرار يف  اإلى حتقيق من� على املدى الط�يل من خالل  ال�سركة 

مل�ا�سلة املفاو�سات الناجحة بخ�س��س �سروط عق�د االإيجار.

كما تهدف ال�سركة اإلى تعظيم العائد الناجم عن حقيبة االأ�س�ل احلالية من خالل االإدارة الن�سطة لالأ�س�ل والت��سعات باالإ�سافة الى تط�ير اأ�س�ل جديدة و ت�فري فر�س من� 
التم�يل وت�زيعات االأرباح مع احلفاظ على هيكل راأ�س املال. كما تهدف ال�سركة اإلى حت�سني ال�عي بالعالمة التجارية لدفع االإقبال و دعم من� مبيعات امل�ستاأجرين من خالل 

م�ا�سلة اجله�د مع اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني بـدبي، و ذلك من خالل تنظيم اأحداث ت�س�يقية رفيعة امل�ست�ى وامل�ساركة الفعالة من امل�ستهلك.  

اأغرا�ش ال�شركة: 

تتمثل اأغرا�س ال�سركة يف تاأ�سي�س وتط�ير واإدارة املحالت التجارية، متلك واإدارة املراكز التجارية وكل الن�ساطات واخلدمات املتعلقة بهذا امل�ا�سيع، خدمات اإدارة املن�ساآت، 
جتارة وتربية والعناية باأ�سماك الزينة واحلي�انات احلية، اإن�ساء وتط�ير واإدارة ومتلك حدائق االأحياء املائية والبحرية وتط�ير واإدارة ومتلك قبة تزلج على اجلليد وكذلك 

اإدارة وت�سغيل �ساالت االألعاب االإلكرتونية و�ساالت األعاب لت�سلية االأطفال وت�سميم واإنتاج االإعالنات.

يك�ن ملجل�س االإدارة احلق يف فتح فروع لل�سركة داخل اأو خارج دولة االإمارات العربية املتحدة. ولل�سركة اأن ت�سرتك وتك�ن لها م�سلحة باأي وجه من ال�ج�ه مع غريها من 
ال�سركات والهيئات وامل�ؤ�س�سات داخل وخارج الدولة والتي تزاول اأعمال �سبيهة باأعمال ال�سركة اأو اأن تك�ن وكيلة لهذه ال�سركات اأو الهيئات اأو امل�ؤ�س�سات. 

طريقة بيع اال�شهم املطروحة يف اكتتاب عام:

املقدمة من  االكتتاب  االكتتاب من خالل طلبات  اأوامر  �سجل  بناء  يتم  لل�سهم حيث   ال�سعري  البناء  اآلية  اتباع  اكتتاب عام من خالل  املعرو�سة يف  اال�سهم  بيع  يتم  �س�ف 
امل�ستثمرين امل�ؤهلني فقط وهم االأ�سخا�س االعتبارية من امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�سناديق اال�ستثمار، وغريها من ال�سركات وامل�ؤ�س�سات.

ويجب عند بناء �سجل اأوامر االكتتاب اأن تك�ن ح�س�س امل�ستثمرين امل�ؤهلني من البن�ك و/اأو امل�ؤ�س�سات املالية و/اأو �سناديق اال�ستثمار و/اأو غريها من ال�سركات املتخ�س�سة 
ممثلة لغالبية احل�س�س امل�ستخدمة عند احت�ساب ال�سعر النهائي ال�سهم، ويتعني لنجاح االكتتاب اأال تقل ن�سبة اكتتاب امل�ستثمرين امل�ؤهلني عن 60%  واأال تزيد ن�سبة االفراد 
عن 40% من الن�سبة املعرو�سة للبيع من قبل امل�ؤ�س�سني البائعني، ويتم اإلغاء االكتتاب يف حال عدم ال��س�ل اإلى تلك الن�سبة ويلتزم امل�ؤ�س�سني البائعني بالتعاون مع جهات تلقي 
االكتتاب برد املبالغ امل�ستلمة من امل�ستثمرين لغر�س االكتتاب باالإ�سافة اإلى الع�ائد املحت�سبة على تلك املبالغ من تاريخ ا�ستالمها وحتى تاريخ ردها للم�ستثمرين على اأن ال 

يتجاوز تاريخ رد املبالغ مدة  )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ غلق باب االكتتاب.

وال يج�ز للم�ؤ�س�سني البائعني �س�اء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اأو من خالل �سركاتهما التابعة االكتتاب يف الن�سبة املعرو�سة للبيع. 

املوؤ�ش�شون

ميتلك امل�ؤ�س�س�ن ال�اردة اأ�سماوؤهم اأدناه و يف ن�سرة اكتتاب ال�سركة )”الن�شرة“( قبل العر�س جميع االأ�سهم العينية يف ال�سركة واملت�قع اأن يك�ن لدى امل�ؤ�س�سني بعد العر�س 
)11.062.155.000( �سهم من اأ�سهم ال�سركة مبا يعادل ن�سبة ال تزيد عن )85%( من راأ�س مال ال�سركة. 

فيما يلي اأ�شماء موؤ�ش�شي ال�شركة:

اإعمار العقارية �س.م.ع؛ و  .
اإمرييت�س بروبرتي ه�لدجنز ليمتد اململ�كة بالكامل من قبل اإعمار العقارية �س.م.ع.  .

جلنة املوؤ�ش�شني

انتخب امل�ؤ�س�س�ن جلنة )”جلنة املوؤ�ش�شني“( لتت�لى اإتخاذ كافة اخلط�ات واالإجراءات ال�سرورية نيابًة عنهم اأو بالنيابة عن ال�سركة وال�ستيفاء كافة االإجراءات الالزمة 
فيما يتعلق بعملية  العر�س مبا يف ذلك التعامل مع اجلهات املعنية. 

تتاألف جلنة امل�ؤ�س�سني من ال�سخ�سني )2( التالية اأ�سماوؤهم: 

ال�سيد/اأحمد ثاين را�سد املطرو�سي - ممثال عن اإعمار العقارية �س.م.ع - رئي�س اللجنة   -

ال�سيد/اأحمد جمعة حممد مطر الفال�سي - ممثال عن اإمرييت�س بروبرتي ه�لدجنز ليمتد - ع�س�    -

اأول جمل�ش للإدارة

�سيك�ن جمل�س اإدارة ال�سركة مك�ن من عدد اأع�ساء من غري التنفيذيني وامل�ستقلني ب�سكل يت�افق مع االأنظمة املطبقة من قبل الهيئة والنظام االأ�سا�سي لل�سركة. �سيتم االإعالن 
عن اأع�ساء جمل�س االإدارة النهائيني ف�ر االنتهاء من اختيارهم واحل�س�ل على امل�افقات الالزمة. 

و�سيتم تاأكيد تعيني اأول جمل�س لالإدارة ملدة ثالث )3( �سن�ات من قبل م�ساهمي ال�سركة خالل اجتماع اجلمعية العم�مية التاأ�سي�سية املقرر انعقاده مبقت�سى حت�ل �سركة 
جمم�عة اإعمار م�لز اإلى امل�ساهمة العامة . 

موافقات ال�شلطات املخت�شة

وافقت هيئة االأوراق املالية وال�سلع على ن�سر هذا االإعالن. اإال اأنه مل ُت�سجل االأ�سهم لدى اأي جهة تنظيمية يف اأي دولة اأخرى.

ال�شروط الرئي�شة  للكتتاب العام يف االأ�شهم املطروحة للبيع:

راأ�ش املال  حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )13.014.300.000 درهم( ثالثة ع�سر مليار واأربعة ع�سر ملي�ن وثالثمائة األف درهم 
م�زع على )13.014.300.000 �سهم( ثالثة ع�سر مليار واأربعة ع�سر ملي�ن وثالثمائة األف �سهم ، قيمة كل �سهم )1( 
درهم اإماراتي، منها )13.014.000.000( �سهم تقابل ح�س�س عينية و )300.000( �سهمًا نقديًا مدف�عة بالكامل.

)11.062.155.000( �سهم اأو اأقل مبا ميثل ما ال يزيد عن ن�سبة )85%( من راأ�س املال.  راأ�ش املال املكتتب فيه من قبل املوؤ�ش�شني  
ون�شبة االأ�شهم اإلى راأ�ش املال

عدد االأ�شهم املعرو�شة للبيع  )1.952.145.000( �سهم اأو اأكرث مبا ميثل ما ال يقل عن ن�سبة )15%( من راأ�س املال و�سيتم ذلك من خالل بيع ن�سبة 
من اأ�سهم امل�ؤ�س�سني من خالل اتباع اآلية البناء ال�سعري لل�رقة املالية.  من قبل املوؤ�ش�شني  

�شعر  العر�ش  يتم االإعالن عن النطاق ال�سعري لل�سهم يف 14 �سبتمرب 2014 يف جريدتني حملتني ي�ميتني وبن�سرة االكتتاب امل�دعة 
لدى بن�ك االكتتاب ومقر ال�سركة وعلى امل�قع االإلكرتوين لل�سركة و�س�ق دبي املايل  بناء على عملية تثقيف امل�ستثمرين 
من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة قبل البدء بفرتة االكتتاب )وهذه العملية التي يق�م مب�جبها حمللني ماليني م�ستقلني 
اآراءهم عن تقييم  بتثقيف عدد من امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة عن عملية البيع املقرتحة وجتميع 

االأ�سهم(.

  ال�سعر الذي يح�سل به املكتتبني )اأفراد وم�ستثمرين م�ؤهلني( على اأ�سهم العر�س �س�ف يك�ن �سعر البيع النهائي ويتم 
حتديده بناء على عملية البناء ال�سعري مع مراعاة اأن تك�ن ح�س�س امل�ستثمرين امل�ؤهلني من البن�ك و/اأو امل�ؤ�س�سات 
عند  امل�ستخدمة  احل�س�س  لغالبية  ممثلة  املتخ�س�سة  ال�سركات  من  غريها  و/اأو  اال�ستثمار  �سناديق  و/اأو  املالية 

احت�ساب �سعر البيع  لل�سهم. 

   �سيق�م امل�ؤ�س�سني بن�سر اإعالن يف ذات ال�سحف الي�مية التي مت ن�سر دع�ة االكتتاب فيها عن �سعر البيع النهائي لل�سهم 
عقب غلق باب االكتتاب. 

تقييم القيمة العادلة لل�شركة  ح�سب التقييم العقاري امل�ستقل الذي قامت به �سركة ج�نز الجن ال�سال فاإن القيمة ال�س�قية العادلة لعقارات ال�سركة 
بلغت )39.8 مليار درهم اإماراتي( ت�سعة وثالث�ن مليار وثمامنائة ملي�ن درهم اإماراتي اأي تعادل )10.6 مليار دوالر 
اأمـــريكي( ع�سرة مليار و�ستمائة ملي�ن دوالر اأمريكي كـــــما يف 30 ي�ني� 2014.  وبنــــــاء على اأن �سايف الـــدين بتــاريخ 
4 �سبتمرب 2014 والذي يبلغ 6.566 مليار درهم اإماراتي )1.79 مليار دوالر اأمريكي( فهذا يعني اأن قيمة �سايف اأ�س�ل 
ال�سركة �ستك�ن )33.2 مليار درهم اإماراتي( ثالثة وثالث�ن مليار درهم ومئتان ملي�ن درهم اإماراتي )9.0 مليار دوالر 

اأمريكي( ت�سعة مليار دوالر اأمريكي.

التعاون  جمل�س  دول  ومن  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  من  وامل�ؤ�س�سات  االأفراد  للمكتتبني  مفت�حا  االكتتاب  اأهلية االكتتاب  �سيك�ن 

اخلليجي ومن خارجها وللهيئات احلك�مية كما ه� وارد يف هذه ال�ثيقة.

  ويج�ز االكتتاب من قبل الق�سر وذلك يف �س�ء االإجراءات املتبعة لدى بن�ك االكتتاب وذلك وفقا للق�انني املعم�ل بها 
يف هذا ال�ساأن. 

�س�ف يتم تق�سيم اال�سهم املطروحة للبيع ال�سركة اإلى �سريحتني كما يلي: ال�شرائح 

.  �شريحة  االأفراد )متثل تقريبًا ن�سبة 30% من الطرح(: اأي �سخ�س طبيعي يحمل رقم م�ستثمر ورقم ح�ساب   
املالية  االوراق  قان�ن  ال�ارد يف  للتعريف  وفقا  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  �سخ�س مقيم يف  اأي  )با�ستثناء  بنكي 
لل�اليات املتحدة االأمريكية ل�سنة 1933 وتعديالته( ومل ولن ي�سارك يف االكتتاب اخلا�س بامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية 

امل�ؤهلة.

.  �شريحة املوؤ�ش�شات اال�شتثمارية املوؤهلة )متثل تقريبًا ن�سبة 70% من الطرح(:  االأ�سخا�س االعتبارية من   
امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�سناديق اال�ستثمار، وغريها من ال�سركات وامل�ؤ�س�سات التي متت امل�افقة عليه من 
يلي  واحد مما  يعترب  والذي  امل�سرتكني  االكتتاب  ومدراء  امل�سرتكني  الدوليني  واملن�سقني  وامل�ؤ�س�سني  ال�سركة  قبل 
)1( مقيم يف ال�اليات املتحدة االأمريكية و امل�سرتين امل�ؤهلني من امل�ؤ�س�سات )2( �سخ�س خارج ال�اليات املتحدة 
االأمريكية  الذين يج�ز االكتتاب ل�ساحلهم ا�ستنادًا اإلى النظام اإ�س، اأو )3( �سخ�س يف مركز دبي املايل العاملي 
الدليل  يف  امل�ج�دة  ال�س�ق  ق�اعد  من�ذج  مب�جب  الت�سجيل  من  لالإعفاء  وفقًا  ل�ساحلهم  االكتتاب  يج�ز  الذين 

االإر�سادي ل�سلطة دبي للخدمات املالية.

الطرح  من   %10 ن�سبة  �سيك�ن  �ش.م.ع.:  العقارية  اإعمار  �شركة  يف  بامل�شاهمني  اخلا�شة  .  احلقوق   
�سبيل  على  �س.م.ع.  العقارية  اإعمار  �سركة  يف  للم�ساهمني  للتخ�سي�س  متاحة  االأفراد  �سريحة  من  واملحج�زة 
 10 ه�  املحج�زة  االأ�سهم  هذه  ال�ستحقاق  الت�سجيل  تاريخ  يك�ن  االآخرين.  االكتتاب  مقدمي طلبات  االأول�ية عن 
العام(. لن يك�ن لالأ�سخا�س الذين ح�سل�ا على  ال�سركة الدع�ة لالكتتاب  اأيام من تاريخ ن�سر  �سبتمرب )ثالثة 

اأ�سهم يف �سركة اإعمار العقارية بعد 10 �سبتمرب 2014 اأي حق�ق تف�سيلية يف التخ�سي�س.

للبيع  املطروحة  االأ�سهم  من   %5 يعادل  مبا  اأ�سهم  حجز  �سيتم  لل�شتثمار:  االإمارات  بجهاز  اخلا�ش  .  احلق   
ل�سالح جهاز االإمارات لال�ستثمار. ويتم اقتطاعها من �سريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة. 

احلد االأدنى للكتتاب  �شريحة  االأفراد: احلد االأدنى املمكن لالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة للبيع ه� 10.000 درهم، اأي ا�ستثمار اإ�سايف 
يتم بزيادات ال تقل عن 1.000 درهم.

ل�سريحة   للبيع   املطروحة  االأ�سهم  يف  لالكتتاب  اأدنى   حد  ي�جد  ال  املوؤهلة:  اال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات    �شريحة 
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة.

احلد االأق�شى  للكتتاب  ال ي�جد حد اأق�سى لالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة للبيع. مع ذلك، يحظر على اأي م�ساهم باأن ميتلك اأكرث من 5% من 
البائعني لن  امل�ؤ�س�سني  باأن  امل�ؤ�س�س�ن(، علمًا  لل�سركة )ي�ستثنى من ذلك  االأ�سا�سي  للنظام  ال�سركة وذلك وفقًا  اأ�سهم 
ي�سارك�ا �س�اء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اأو من خالل �سركاتهما التابعة يف االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة للبيع من 

قبلهما.

البنوك املحلية واالأجنبية  �ستق�م البن�ك املرخ�سة من قبل م�سرف االإمارات املركزي باإدارة عملية االكتتاب العام داخل الدولة ولن تق�م البن�ك 
االأجنبية الغري مرخ�سة من قبل م�سرف االإمارات املركزي بامل�ساركة يف اإدارة عملية االكتتاب العام يف الدولة. الدوليني امل�شرتكني  

�شيا�شة التخ�شي�ش  �شريحة  االأفراد: �س�ف يتم تخ�سي�س االأ�سهم بالتنا�سب مع مبلغ اكتتابهم. �س�ف يتم تقلي�س الطلبات على نف�س  
االأ�س�س يف حالة الزيادة يف حجم االكتتاب. اأي م�ستحقات جزئية ناجتة عن الت�زيع التنا�سبي لالأ�سهم املطروحة للبيع، 

�سيتم تقريبها اإلى اأقرب رقم �سحيح. 

  امل�شاهمني يف �شركة اإعمار العقارية �ش.م.ع.: �سيك�ن ما ن�سبته 10% من اإجمايل االأ�سهم املطروحة للبيع من 
�سبيل  على  �س.م.ع.  العقارية  اإعمار  �سركة  يف  للم�ساهمني  للتخ�سي�س  متاحا  املحج�زة(  )االأ�سهم  االأفراد  �سريحة 
االأول�ية عن مقدمي طلبات االكتتاب االآخرين. �سيتم التعرف على ه�ؤالء امل�ساهمني عن طريق الفح�س املزدوج  لرقم 
امل�ستثمر اخلا�س مبقدم الطلب ورقم امل�ستثمر اخلا�س مب�ساهمي اإعمار العقارية �س.م.ع. و�سيتم منحهم حق�ق تف�سيلية 
بالن�سبة اإلى االأ�سهم املحج�زة بالتنا�سب مع م�ساهمتهم يف �سركة اإعمار العقارية �س.م.ع. �سيتم التعامل ب�سكل منف�سل 
مع اأي طلب لالأ�سهم يزيد عن اال�ستحقاق التنا�سبي لالأ�سهم املخ�س�سة ب�سفته طلب عام وعلى اأ�سا�س حجم الطلب 
ال�ساغر. وعلى العك�س من ذلك، اإذا مل ميار�س جميع مقدمي الطلب الذين لهم احلق يف االأ�سهم املحج�زة حق�قهم 
التف�سيلية، عندها ت�سبح االأ�سهم املحج�زة املتبقية متاحة ب�سكل عام.  يك�ن تاريخ الت�سجيل ال�ستحقاق هذه االأ�سهم 
املحج�زة ه� 10 �سبتمرب 2014 )ثالثة اأيام من تاريخ ن�سر ال�سركة الدع�ة لالكتتاب العام(. لن يك�ن لالأ�سخا�س الذين 

ح�سل�ا على اأ�سهم يف �سركة اإعمار العقارية بعد 10 �سبتمرب 2014 اأي حق�ق تف�سيلية يف التخ�سي�س.  

امل�ؤ�س�سات  ب�سريحة  اخلا�سة  التخ�سي�سات  حتديد  يتم  �س�ف  املوؤهلة:  اال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات    �شريحة 
اال�ستثمارية امل�ؤهلة من قبل ال�سركة و�سركة اإعمار العقارية واملن�سقني الدوليني امل�سرتكني ومدراء االكتتاب امل�سرتكني. 
يتم حجز اأ�سهم مبا يعادل 5% من االأ�سهم املطروحة للبيع ل�سالح جهاز االإمارات لال�ستثمار. ويتم اقتطاعها من �سريحة 

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة.

�شريحة  االأفراد: 14 �سبتمرب 2014 اإلى 24 �سبتمرب 2014 تاريخ بدء االكتتاب وتاريخ اإغلق االكتتاب 

�شريحة املوؤ�ش�شات اال�شتثمارية املوؤهلة: 14 �سبتمرب 2014 اإلى 26 �سبتمرب 2014  

معاجلة طلبات االكتتاب   �شريحة  االأفراد: 24 �سبتمرب 2014 اإلى 28 �سبتمرب 2014

�شريحة املوؤ�ش�شات اال�شتثمارية املوؤهلة: 26 �سبتمرب 2014 اإلى 29 �سبتمرب 2014  

29 �سبتمرب 2014 اإلى 1 اأكت�بر 2014 التخ�شي�ش وا�شرتداد االأموال الفائ�شة  
والعوائد الناجمة عنها

دعوة امل�شتثمرين الذين مت تخ�شي�ش  يقدم االإخطار التايل اإلى جميع امل�ستثمرين الذين �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم لهم والذي يعترب دع�ة حل�س�ر اجتماع اأ�سهم 

اجلمعية العم�مية التاأ�سي�سية يف التاريخ وال�قت امل��سحني يف االإخطار التايل:- لهم  حل�شور  اجتماع اجلمعية  

دامي�ند  قاعة  يف  �سيعقد  الذي  التاأ�سي�سية  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  حل�س�ر  تدع�كم  اأن  ال�سركة  م�ؤ�س�سي  جلنة  العمومية التاأ�شي�شية لل�شركة  ي�سر 
)Diamond( يف فندق العن�ان، دبي م�ل يف  متام ال�ساعة 8:00 �سباحا  يف ي�م الثالثاء امل�افق يف 30 �سبتمرب 2014.

اأو من ين�ب عنهم،  ال�سركة  االأ�سهم يف  اأرباع عدد  التاأ�سي�سية بح�س�ر مالكي ثالثة  العم�مية  انعقاد اجلمعية    وي�سح 
ويراأ�س االجتماع من تنتخبه اجلمعية لذلك من بني امل�ؤ�س�سني.

مدع�ون  امل�ساهمني  فاإن  التاأ�سي�سية،  العم�مية  للجمعية  االأول  االجتماع  يف  القان�ين  الن�ساب  اكتمال  عدم  حال    ويف 
حل�س�ر االجتماع الثاين بنف�س املكان ي�م االأربعاء امل�افق يف 1 اأكت�بر 2014 يف  متام ال�ساعة 8:00 �سباحا. 

امل�ساهمني مدع�ون  فاإن  التاأ�سي�سية،  العم�مية  للجمعية  الثاين  االجتماع  القان�ين يف  الن�ساب  اكتمال    ويف حال عدم 
حل�س�ر االجتماع الثالث بنف�س املكان ي�م اخلمي�س امل�افق يف 2 اأكت�بر2014 يف  متام ال�ساعة 8:00 �سباحا. 

ويت�سمن جدول اأعمال اجتماع اجلمعية التاأ�سي�سية ما يلي :  
.  مراجعة واعتماد تقرير جلنة امل�ؤ�س�سني عن عملية تاأ�سي�س ال�سركة وحت�لها اإلى �سركة م�ساهمة عامة والنفقات   

التي ا�ستلزمتها.
امل�سادقة على عقد التاأ�سي�س والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.  .  

اإعتماد تعيني اأع�ساء اأول جمل�س اإدارة لل�سركة ملدة ثالث �سن�ات .  .  
امل�سادقة على تعيني مدقق ح�سابات ال�سركة وحتديد اتعابه.  .  

االإعالن عن تاأ�سي�س ال�سركة.  .  



عر�ض بيع اأ�سهم يف اكتتاب عام بدولة الإمارات العربية املتحدة فقط

�سركة جمموعة اإعمار مولز �ض.م.ع  

)�سركة م�ساهمة عامة قيد التاأ�سي�ض(

عر�ض بيع ن�سبة ل تقل عن )15%( من راأ�سمال �سركة جمموعة اعمار مولز يف اكتتاب عام 

من خالل اتباع اآلية البناء ال�سعري للورقة املالية مع دعوة امل�ساهمني 

حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�سي�سية لل�سركة بتاريخ 2014/9/30، 

والعالن عن ادراج ا�سهم ال�سركة ب�سوق دبي املايل بتاريخ 2014/10/2.

يحق الأي م�ساهم �أفر�د �أو م�ستثمرين موؤهلني مت تخ�سي�ص �أ�سهم لهم �أن يح�سرو� �الجتماع  ب�سخ�سه �أو عرب ممثل قانوين، ويف حال ح�سور ممثل عن �مل�ساهم فعليه �أن 
يح�سر وكالة خطية تخوله �حل�سور و�تخاذ �لقر�ر�ت بالنيابة عن �ل�سريك �الأ�سيل )�ملذكور �أدناه منوذج عن �لوكالة(. علما باأن �لوكالة يجب ت�سديقها وتوثيقها �إذ� كان 
�لوكيل من غري �مل�ساهمني؛ وال يجوز �أن يكون �لوكيل من بني �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة؛ وال يجوز �أن يزيد عدد �الأ�سهم �لتي يحملها �لوكيل عن �أكرث من م�ساهم عن %5 

من ر�أ�ص مال �ل�سركة.

يف حال حدوث �أي تغيري من �ملو�عيد �ملذكورة �أعاله �سيتم �الإعالن عنها بو��سطة �ل�سحف �ملحلية.

لدى ح�سوركم �سخ�سيًا، يرجى �إبر�ز دليل على �إثبات �لهوية )جو�ز �سفر �أو بطاقة هوية �أو وكالة( و�ذ� كان ح�سوركم من خالل �سخ�ص خمول له باحل�سور، يرجى منه �إبر�ز 
جو�ز �سفره �الأ�سلي، باالإ�سافة �إلى �سورة من جو�ز �سفر �مل�ستثمر �لذي مت تخ�سي�ص ��سهم له .

منوذج وكالة

توكيل خا�ص للح�سور و �لت�سويت يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �لتاأ�سي�سية ل�سركة جمموعة �إعمار مولز )�ص.م.ع( )حتت �لتاأ�سي�ص(

نحن/�أنا، �ملوقع �أدناه ..................... ، �أفو�ص مبوجب هذ� �لتوكيل �ل�سيد .............. )”الوكيل“(، حل�سور �جتماع �جلمعية �لعامة �لتاأ�سي�سية لـ �سركة جمموعة 
�إعمار مولز )�ص.م.ع( )حتت �لتاأ�سي�ص( نيابة عني وله حق �لت�سويت على  كافة �لقر�ر�ت و �الأمور �ملطروحة يف هذ� �الجتماع �سو�ء مت عقده يف موعده �ملقرر �أو مت تاأجيله �إلى 

موعد الحق. كما يكون للوكيل �حلق يف توقيع كافة �لقر�ر�ت و �مل�ستند�ت يف هذ� �ل�ساأن.

�ال�سم/ �لتوقيع/ �لتاريخ

�سيتم  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  �ملعنية يف  �ل�سركة مع �جلهات  تاأ�سي�ص  �إجر�ء�ت  و�إمتام  �الكتتاب  �نتهاء عملية  اإدراج الأ�سهم ب�سوق دبي املايل  بعد 
�إدر�ج كافة �أ�سهم �ل�سركة يف �سوق دبي �ملايل وفًقا ملتطلباته. �إن �لتاريخ �ملتوقع لالإدر�ج هو 2 �أكتوبر 2014.

ا حقوق ت�سويت متكافئة وتت�ساوى يف مرتبة �حلقوق و�اللتز�مات.  تعد كافة �الأ�سهم من نف�ص �لفئة وحتمل �أي�سً حقوق الت�سويت 

الكتتابات املقدمة من الوكالء

يجوز الأي مكتتب تفوي�ص وكيل لتعبئة طلب �الكتتاب و�إرفاق وتقدمي �مل�ستند�ت �ملطلوبة مع �ملبلغ �ملدفوع الأي من بنوك تلقي �الكتتاب نيابًة عن �ملكتتب. ويجب �أن يرفق بطلب 
�الكتتاب ن�سخة �سحيحة لعقد وكالة موثق من �لهيئات /�جلهات �لتنظيمية يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مثل �لُكتَّاب �لعدل �أو �ل�سفارة �الإمار�تية بحيث يحق للوكيل �الكتتاب 

نيابًة عن �ملكتتب وكذلك ت�سلم �إخطار �لتخ�سي�ص و��سرتد�د �ملبلغ )ويجب على �لوكيل تقدمي �لن�سخة �الأ�سلية من �لوكالة وذلك للتحقق منها(. 

طلبات الكتتاب

يجوز لكل مكتتب تقدمي طلب �كتتاب و�حد با�سمه )ما مل يكن وكياًل ملكتتب �آخر(. و�إذ� قدم �أحد �ملكتتبني �أكرث من طلب �كتتاب با�سمه، يحق لبنوك تلقي �الكتتاب و مدر�ء 
�الكتتاب �مل�سرتكني ��ستبعاد كل �أو بع�ص طلبات �الكتتاب �ملقدمة من هذ� �ملكتتب وعدم تخ�سي�ص �أي �أ�سهم له. 

على �ملكتتبني ��ستكمال كافة �خلانات ذ�ت �ل�سلة بنموذج طلب �الكتتاب و�إرفاق كافة �مل�ستند�ت �ملطلوبة وتقدميهم �إلى بنك تلقي �الكتتاب مع مبلغ �الكتتاب خالل فرتة 
�الكتتاب.

يجب �أن يكون طلب �الكتتاب �مل�ستويف �لبيانات و��سًحا وبخط مقروء، ويف حال خمالفة هذ� �ل�سرط، �سريف�ص بنك �الكتتاب ��ستالم �لطلب من �ملكتتب حلني قيام �ملكتتب 
با�ستكمال �لبيانات و�مل�ستند�ت �ملطلوبة قبل غلق باب �الكتتاب.

ويرتتب على �الكتتاب يف �الأ�سهم �ملو�فقة على عقد تاأ�سي�ص �ل�سركة ونظامها �الأ�سا�سي و�اللتز�م بكافة �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �جلمعية �لعمومية لل�سركة وتعد �أي �سروط 
ُت�ساف �إلى �لطلب كاأن مل تكن، وال ُتقبل �أي ن�سخ �سوئية من طلبات �الكتتاب. ويجب تعبئة طلب �الكتتاب فقط بعد قر�ءة ن�سرة �الكتتاب وعقد تاأ�سي�ص �ل�سركة ونظامها 
�الأ�سا�سي باإمعان ويقدم �لطلب بعد ذلك الأي فروع تابعة لبنوك تلقي �الكتتاب �لو�رد ذكرها �أدناه ، ويقر �ملكتتبون �أو وكالوؤهم ب�سحة �ملعلومات �ملت�سمنة بطلب �الكتتاب 

بح�سور ممثل عن �لبنك �لذي ُقدم �الكتتاب �إليه وُيوقع �ملكتتب �أو من ينوب عنه على طلب �الكتتاب �أو ُي�سدق عليه ب�سورة و��سحة.

امل�ستندات امل�ساحبة لطلبات الكتتاب

يجب �أن يقدم جميع �ملكتتبني �مل�ستند�ت �الآتية مع طلبات �الكتتاب:

فيما يتعلق باالأفر�د مو�طني �لدولة ودول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �أو �أي دولة �أخرى:

�أ�سل و�سورة من جو�ز �سفر �ساري للتحقق.  -1

ا �آخر بخالف �ملكتتب، يتم تقدمي ما يلي:  يف حالة كان �ملوقع �سخ�سً  -2

�سند وكالة م�سدق عليه �أو �سورة معتمدة من �إحدى �جلهات/ �لهيئات �لتنظيمية يف �الإمار�ت مثل �لكاتب �لعدل �أو ح�سب �الأ�سول �ملرعية يف �لدولة. �أ-    

�أ�سل جو�ز �سفر �ملفو�ص بالتوقيع للتحقق من توقيعه و�سورة من جو�ز �ل�سفر. ب-    

�لبنود �ملحددة بالنقاط 1 و2 �أعاله �خلا�سة باملكتتب. ج-    

يف حالة كان �ملوقع و�سي على قا�سر، يتم تقدمي ما يلي:  -3

�أ�سل و�سورة من جو�ز �ل�سفر �لو�سي بالتوقيع للتحقق من توقيعه. �أ-    

�أ�سل و�سورة من جو�ز �سفر �لقا�سر. ب-    

يف حال كان �لو�سي معينًا من قبل �ملحكمة، �سند و�ساية م�سدق من �ملحكمة ومن �أي جهات خمت�سة �أخرى مثل كاتب �لعدل و�سورة من هذ� �ل�سند. ج-   

فيما يتعلق باالأ�سخا�ص �العتبارية من �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�سناديق �ال�ستثمار، وغريها من �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات:

بخ�سو�ص �الأ�سخا�ص �العتبارية �مل�سجلني يف �لدولة:  -1

�أ-   �أ�سل و�سورة من �لرخ�سة �لتجارية �أو �ل�سجل �لتجاري للتحقق �أو �سورة معتمدة من �إحدى �جلهات/ �لهيئات �لتنظيمية يف �الإمار�ت مثل �لكاتب �لعدل �أو   
ح�سب �الأ�سول �ملرعية يف �لدولة.

ب-   �أ�سل و�سورة من �مل�ستند �لذي ُيجيز للمفو�ص بالتوقيع نيابة عن �ملكتتب وتقدمي طلب �الكتتاب نيابة عنه وقبول �ل�سروط و�الأحكام �ملن�سو�ص عليها يف ن�سرة   
�الكتتاب ومنوذج �الكتتاب.

�أ�سل و�سورة من جو�ز �سفر �ملفو�ص بالتوقيع. ج-   

2-  بخ�سو�ص �الأ�سخا�ص �العتبارية �مل�سجلني خارج �لدولة فاإن �مل�ستند�ت �ملطلوبة �ستختلف بناء على طبيعة �ل�سخ�سية �العتبارية ومكان ت�سجيلها، ولذلك فاإنه يرجى 
مر�جعة مدر�ء �الكتتاب �مل�سرتكني للح�سول على قائمة �مل�ستند�ت �ملطلوبة. 

طرق الدفع

�سريحة  الأفراد: يتعني على �ملكتتب تقدمي  طلب �الكتتاب �إلى �أي بنك من بنوك �الكتتاب �ملذكورة يف ن�سرة �الكتتاب ويف هذه �لوثيقة، باالإ�سافة �إلى �سد�د قيمة  �الأ�سهم 
�ملطروحة للبيع �لتي يرغب باالكتتاب فيها، ويتم �لدفع باإحدى �لطرق �لتالية:

�إ�ســــم  حتت  �ل�سركة  ح�ساب  ل�سالح  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  يف  ويعمل  مرخ�ص  بنــــك  من  �ل�سرف  م�ستحق  م�سدق  مدير(  )�سيك  بنـــــكي  .  �سيك   
»Emaar Malls Group PJSC IPO«؛ �أو

�خل�سم من ح�ساب �ملكتتب لدى بنك �الكتتاب؛ �أو   .  

�الكتتاب �الإلكرتوين )يرجى �الإطالع على �جلزء �خلا�ص باالكتتاب �الإلكرتوين يف ن�سرة  �الكتتاب(.  .  

�ل�سعر �لذي �سي�سرتي به �ملكتتبون �الأ�سهم �ملطروحة للبيع �سوف يكون هو �سعر �لبيع �لنهائي. و�سيتم �لتحديد و�الإخطار ب�سعر �لبيع  �لنهائي )�لذي يجب �أن يكون يف نطاق 
�سعر �الكتتاب( بو��سطة بنك �الكتتاب �خلا�ص بكل من مقدمي �لطلبات، بعد �إغالق �سريحة �ملوؤ�س�سات �ال�ستثمارية �ملوؤهلة ويجب �أن تكون ح�س�ص �مل�ستثمرين �ملوؤهلني من 

�لبنوك و/�أو �ملوؤ�س�سات �ملالية و/�أو �سناديق �ال�ستثمار و/�أو غريها من �ل�سركات �ملتخ�س�سة ممثلة لغالبية �حل�س�ص �مل�ستخدمة عند �حت�ساب �سعر �لبيع  لل�سهم. 

يجب على �ملكتتبني تعبئة منوذج �لطلب، وتوفري كل �لتفا�سيل �ملطلوبة. �إذ� مل يتم تقدمي رقم �مل�ستثمر �ل�ساري �ملفعول من قبل �ملكتتبني ففي هذه �حلالة لن يكون هوؤالء 
�ملكتتبني موؤهلني ل�سر�ء �الأ�سهم ولن يتم تخ�سي�ص �أي �أ�سهم لهم.

يجوز للمكتتبني �لتقدم بطلبات �الكتتاب يف �سريحة و�حدة فقط. يف حالة تقدم �سخ�ص لالكتتاب يف �أكرث من �سريحة، حينئذ قد ي�سرف �لنظر عن �أحد �أو كال �لطلبني.

لن تقبل بنوك �الكتتاب �أي طلبات مدفوعة باأي طريقة �أخرى خالف ما ورد �أعاله.

�سوف يقوم بنك تلقي �الكتتاب و�لذي تتم من خالله عملية �الكتتاب باإ�سد�ر �إقر�ر باال�ستالم �إلى �ملكتتب و�لذي يتعني على �ملكتتب �حلفاظ عليه حتى تلقيه �إ�سعار �لتخ�سي�ص. 
و تعترب �لن�سخة من طلب �ل�سر�ء عند تقدميها موقعة وخمتومة من قبل بنك �الكتتاب �إقر�رً� با�ستالم طلب �الكتتاب. ويجب �ن يت�سمن �إي�سال �الكتتاب هذ� بيانات �ملكتتب 
وعنو�نه و�ملبلغ �ملدفوع وطريقة �لدفع وتاريخ �سر�ء �الأ�سهم �ملطروحة للبيع �ملرغوب �الكتتاب فيها. و�سوف يت�سمن �الإقر�ر/�الإي�سال، يف حالة �لطلبات �ملقدمة �إلكرتونيا عن 

طريق �خلدمات �مل�سرفية عرب �الإنرتنت و ماكينات �ل�سر�ف �الآيل، على �ملعلومات �الأ�سا�سية للطلب مثل رقم �مل�ستثمر و�ملبلغ و�لتاريخ و رقم ح�ساب �لعميل.

ويف حالة عدم ت�سجيل عنو�ن �ملكتتب ب�سكل �سحيح �أو مقروء، فاإن �ملوؤ�س�سني �لبائعني ومديري �الكتتاب �مل�سرتكني وبنوك تلقي �الكتتاب ال يتحملون �أي م�سئولية عن عدم تلقي 
�ملكتتب �إ�سعار �لتخ�سي�ص �خلا�ص به. 

اإخطارات التخ�سي�ص واملبالغ امل�سرتدة

�سوف يتم �إر�سال �إ�سعار �لى �ملكتتبني يف �سريحة �الأفر�د  �لذين مت �لتخ�سي�ص لهم عن طريق ر�سالة ن�سية ق�سرية توؤكد �أن طلبات �الكتتاب �ملقدمة قد متت �ملو�فقة عليها 
و�أنهم �سوف ي�ستلمون �الأ�سهم �ملخ�س�سة لهم و�سوف يعقب هذ� �الأمر �إر�سال هذ� �الإ�سعار عن طريق �لربيد �مل�سجل.

يتم �الإخطار بالتخ�سي�ص �لنهائي لالأ�سهم �ملطروحة للبيع ورد �الأمو�ل �لفائ�سة مع �لعو�ئد �لناجمة عليها )�إن وجد( عقب �إغالق فرتة �الكتتاب وقبل �إدر�ج �الأ�سهم، ويتم 
تنفيذ هذ� �الأمر ومعاجلته بو��سطة بنوك �الكتتاب �لتي مت تقدمي طلب �الكتتاب �إليها. وقد تنتهي عملية رد مبالغ �الكتتاب �لفائ�سة قبل  �إدر�ج �أ�سهم �ل�سركة يف �سوق دبي 

لالأور�ق �ملالية. يتم �إعادة/�إيد�ع �ملبلغ �لفائ�ص و�لعو�ئد �لناجمة عنه �إلى نف�ص ح�ساب �لعميل �لذي مت من خالله دفع/خ�سم �ملبلغ �الأ�سلي للطلب.

ا على املوقع التايل )www.emaar.com( اأو ملزيد من املعلومات يرجى الت�سال  تتوفر تفا�سيل عر�ص بيع الأ�سهم املطروحة يف اكتتاب عام اأي�سً
على رقم )800364476(.                   

ويجري �إحاطة �ملكتتبني علًما باأن »عو�مل �ملخاطرة« وما يتعلق بن�سرة �الكتتاب من �إخطار�ت مهمة يجب �أن توؤخذ بعني �العتبار وبعناية قبل تقدمي طلب �الكتتاب.

امل�ست�سار املايل

روثت�سيلد اند )ال�سرق الأو�سط( املحدودة
بناية بري�سنكت 6، مركز دبي �ملايل �لعاملي

�ص.ب 506570
دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مدراء الكتتاب امل�سرتكني

الإمارات للخدمات املالية �ص.م.خ املجموعة املالية - هريمي�ص الإمارات املحدودة  
�ص.ب 2336   مبني �لبو�بة، �جلناح �لغربي، مركز دبي �ملايل �لعاملي،  

دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  �ص.ب 30727 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحد   

بنك اأبوظبي الوطني �ص.م.ع  بنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود   
برج و�ن �إن بي �يه دي �لطابق �لثاين، بناية رقم 5   

�سارع �ل�سيخ خليفة، �ص.ب 4 �إعمار �سكوير، �سارع �ل�سيخ ز�يد   
�أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   

املن�سقني الدوليني امل�سرتكني

جاي بي مورجان �سيكيوريتيز �ص.ع.م. مرييل لين�ص الدولية    
25 بنك �سرتيت 2 كينج رود �سرتيت   

E14 5JP ،لندن    EC1A 1HQ ،لندن
�ململكة �ملتحدة    �ململكة �ملتحدة

مورغان �ستانلي اأند كو اإنرتنا�سونال �ص.ع.م.
25 كابوت �سكوير

كاناري و�رف
E14 4QA ،لندن

�ململكة �ملتحدة

بنوك تلقي الكتتاب الرئي�سية

بنك اأبوظبي الوطني �ص.م.ع بنك الإمارات دبي الوطني   
يرج و�ن �إن بي �يه دي     �ص.ب 777   

�سارع �ل�سيخ خليفة، �ص.ب 4 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   
�أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة    

بنوك تلقي الكتتاب الفرعية

بنك امل�سرق �ص.م.ع. بنك اخلليج الأول �ص.م.ع.   
�ص.ب. 125    �ص.ب. 6316    

دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   

دار التمويل �ص.م.ع بنك الحتاد الوطني �ص.م.ع.    
بناية برج �أرجو�ن �سارع �ل�سالم   

�سارع ز�يد �الأول، �خلالدية �ص.ب. 3865   
�ص.ب. 7878 �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   

�أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة    

بنك دبي الإ�سالمي �ص.م.ع.
�سندوق بريد 1080

دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

امل�ست�سارون القانونيون لعملية بيع  الأ�سهم املطروحة يف اكتتاب عام 

امل�ست�سار القانوين لل�سركة فيما يخ�ص قانون الوليات  امل�ست�سار القانوين لل�سركة فيما يخ�ص قانون الإمارات العربية املتحدة، 
املتحدة الأمريكية والقانون الإجنليزي  التميمي وم�ساركوه   

لينكليرتز اإل اإل بي  مركز دبي املايل العاملي   
�لطابق �لتا�سع، كرن�سي هاو�ص    �لطابق 6، بناية 4 �سرقـًا،   

مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ص.ب. 506516 �سارع �ل�سيخ ز�يد، �ص.ب 9275   
دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   

امل�ست�سار القانوين ملديري الكتتاب امل�سرتكني و املن�سقني الدوليني امل�سرتكني فيما يخ�ص قانون الإمارات العربية املتحدة والقانون الإجنليزي والأمريكي

األني اأند اأوفري اإل اإل بى 
�لطابق 2 

جيت فيالج �لبو�بة رقم 8 
مركز دبي �ملايل �لعاملي 

�ص.ب. 506678 
دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

حما�سبني اإعداد التقارير

اإرن�ست اأند يوجن
�ص.ب. 9267، �لطابق 28

برج �لعطار بيزن�ص
دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مدققي ح�ساب  عملية بيع ال�سهم يف اكتتاب عام

اإرن�ست اأند يوجن
�ص.ب. 9267، �لطابق 28

برج �لعطار بيزن�ص
دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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