عر�ض بيع �أ�سهم يف اكتتاب عام بدولة الإمارات العربية املتحدة فقط
�شركة جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع
(�شركة م�ساهمة عامة قيد الت�أ�سي�س)

عر�ض بيع ن�سبة ال تقل عن ( )%15من ر�أ�سمال �شركة جمموعة اعمار مولز يف اكتتاب عام
من خالل اتباع �آلية البناء ال�سعري للورقة املالية مع دعوة امل�ساهمني
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية لل�شركة بتاريخ ،2014/9/30
واالعالن عن ادراج ا�سهم ال�شركة ب�سوق دبي املايل بتاريخ .2014/10/2
ي�سر جلنة م�ؤ�س�سي �شركة جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع (”ال�شركة“) ،وهي �شركة م�ساهمة عامة قيد الت�أ�سي�س ،االعالن عن بيع ن�سبة ال تقل عن ( )%15من را�سمالها
يف اكتتاب عام بدولة الإمارات العربية املتحدة (”العر�ض“)� .إن ال�شركة هي املالك وامل�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 .و ت�شتمل عقاراتها على بع�ض من مراكز الت�سوق و مراكز الرتفيه وجممعات التجزئة
املتكاملة الأكرث �شهرة يف ال�شرق الأو�سط مبا يف ذلك دبي مول الذي يعترب �أ�صال من �أ�صولها الرئي�سية لكونه مركز الت�سوق و الرتفيه الأكرث زيارة يف جميع �أنحاء العامل خالل
ال�سنوات الثالث الأخرية.

اخلليجي ومن خارجها وللهيئات احلكومية كما هو وارد يف هذه الوثيقة.
	ويجوز االكتتاب من قبل الق�صر وذلك يف �ضوء الإجراءات املتبعة لدى بنوك االكتتاب وذلك وفقا للقوانني املعمول بها
يف هذا ال�ش�أن.
ال�شرائح

تهدف ال�شركة ب�أن تكون مركز الت�سوق الأول جللب العالمات التجارية الرائدة ملنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي مثل بلومينغديلز وغالريي الفاييت يف دبي مول .كما تهدف
ال�شركة �إلى حتقيق منو على املدى الطويل من خالل �إدارة حقيبة امل�ست�أجر الن�شط وذلك من خالل اال�ستمرار يف �إدارة املحافظ اال�ستثمارية الن�شطة للم�ست�أجر من قبل
ملوا�صلة املفاو�ضات الناجحة بخ�صو�ص �شروط عقود الإيجار.
كما تهدف ال�شركة �إلى تعظيم العائد الناجم عن حقيبة الأ�صول احلالية من خالل الإدارة الن�شطة للأ�صول والتو�سعات بالإ�ضافة الى تطوير �أ�صول جديدة و توفري فر�ص منو
التمويل وتوزيعات الأرباح مع احلفاظ على هيكل ر�أ�س املال .كما تهدف ال�شركة �إلى حت�سني الوعي بالعالمة التجارية لدفع الإقبال و دعم منو مبيعات امل�ست�أجرين من خالل
موا�صلة اجلهود مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني بـدبي ،و ذلك من خالل تنظيم �أحداث ت�سويقية رفيعة امل�ستوى وامل�شاركة الفعالة من امل�ستهلك.

�أغرا�ض ال�شركة:

.

يكون ملجل�س الإدارة احلق يف فتح فروع لل�شركة داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة .ولل�شركة �أن ت�شرتك وتكون لها م�صلحة ب�أي وجه من الوجوه مع غريها من
ال�شركات والهيئات وامل�ؤ�س�سات داخل وخارج الدولة والتي تزاول �أعمال �شبيهة ب�أعمال ال�شركة �أو �أن تكون وكيلة لهذه ال�شركات �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات.

طريقة بيع اال�سهم املطروحة يف اكتتاب عام:
�سوف يتم بيع اال�سهم املعرو�ضة يف اكتتاب عام من خالل اتباع �آلية البناء ال�سعري لل�سهم حيث يتم بناء �سجل �أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة من
امل�ستثمرين امل�ؤهلني فقط وهم الأ�شخا�ص االعتبارية من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�صناديق اال�ستثمار ،وغريها من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.

وال يجوز للم�ؤ�س�سني البائعني �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو من خالل �شركاتهما التابعة االكتتاب يف الن�سبة املعرو�ضة للبيع.
امل�ؤ�س�سون
ميتلك امل�ؤ�س�سون الواردة �أ�سما�ؤهم �أدناه و يف ن�شرة اكتتاب ال�شركة (”الن�شرة“) قبل العر�ض جميع الأ�سهم العينية يف ال�شركة واملتوقع �أن يكون لدى امل�ؤ�س�سني بعد العر�ض

(� )11.062.155.000سهم من �أ�سهم ال�شركة مبا يعادل ن�سبة ال تزيد عن ( )%85من ر�أ�س مال ال�شركة.

فيما يلي �أ�سماء م�ؤ�س�سي ال�شركة:

.
.

	�إعمار العقارية �ش.م.ع؛ و
	�إمرييت�س بروبرتي هولدجنز ليمتد اململوكة بالكامل من قبل �إعمار العقارية �ش.م.ع.

جلنة امل�ؤ�س�سني
انتخب امل�ؤ�س�سون جلنة (”جلنة امل�ؤ�س�سني“) لتتولى �إتخاذ كافة اخلطوات والإجراءات ال�ضرورية نياب ًة عنهم �أو بالنيابة عن ال�شركة وال�ستيفاء كافة الإجراءات الالزمة
فيما يتعلق بعملية العر�ض مبا يف ذلك التعامل مع اجلهات املعنية.

.

	�شريحة الأفراد :احلد الأدنى املمكن لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة للبيع هو  10.000درهم� ،أي ا�ستثمار �إ�ضايف
احلد الأدنى لالكتتاب
يتم بزيادات ال تقل عن  1.000درهم.
�شريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة :ال يوجد حد �أدنى لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة للبيع ل�شريحة
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة.
احلد الأق�صى لالكتتاب	ال يوجد حد �أق�صى لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة للبيع .مع ذلك ،يحظر على �أي م�ساهم ب�أن ميتلك �أكرث من  %5من
�أ�سهم ال�شركة وذلك وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة (ي�ستثنى من ذلك امل�ؤ�س�سون) ،علم ًا ب�أن امل�ؤ�س�سني البائعني لن
ي�شاركوا �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو من خالل �شركاتهما التابعة يف االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة للبيع من
قبلهما.
البنوك املحلية والأجنبية	�ستقوم البنوك املرخ�صة من قبل م�صرف الإمارات املركزي ب�إدارة عملية االكتتاب العام داخل الدولة ولن تقوم البنوك
الأجنبية الغري مرخ�صة من قبل م�صرف الإمارات املركزي بامل�شاركة يف �إدارة عملية االكتتاب العام يف الدولة.
الدوليني امل�شرتكني
�سيا�سة التخ�صي�ص

تت�ألف جلنة امل�ؤ�س�سني من ال�شخ�صني ( )2التالية �أ�سما�ؤهم:
 ال�سيد�/أحمد ثاين را�شد املطرو�شي  -ممثال عن �إعمار العقارية �ش.م.ع  -رئي�س اللجنة -ال�سيد�/أحمد جمعة حممد مطر الفال�سي  -ممثال عن �إمرييت�س بروبرتي هولدجنز ليمتد  -ع�ضو

�أول جمل�س للإدارة
�سيكون جمل�س �إدارة ال�شركة مكون من عدد �أع�ضاء من غري التنفيذيني وامل�ستقلني ب�شكل يتوافق مع الأنظمة املطبقة من قبل الهيئة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة� .سيتم الإعالن
عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة النهائيني فور االنتهاء من اختيارهم واحل�صول على املوافقات الالزمة.
و�سيتم ت�أكيد تعيني �أول جمل�س للإدارة ملدة ثالث (� )3سنوات من قبل م�ساهمي ال�شركة خالل اجتماع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية املقرر انعقاده مبقت�ضى حتول �شركة
جمموعة �إعمار مولز �إلى امل�ساهمة العامة .

موافقات ال�سلطات املخت�صة
وافقت هيئة الأوراق املالية وال�سلع على ن�شر هذا الإعالن� .إال �أنه مل تُ�سجل الأ�سهم لدى �أي جهة تنظيمية يف �أي دولة �أخرى.

ال�شروط الرئي�سة لالكتتاب العام يف الأ�سهم املطروحة للبيع:
ر�أ�س املال	حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( 13.014.300.000درهم) ثالثة ع�شر مليار و�أربعة ع�شر مليون وثالثمائة �ألف درهم
موزع على (� 13.014.300.000سهم) ثالثة ع�شر مليار و�أربعة ع�شر مليون وثالثمائة �ألف �سهم  ،قيمة كل �سهم ()1
درهم �إماراتي ،منها (� )13.014.000.000سهم تقابل ح�ص�ص عينية و (� )300.000سهم ًا نقدي ًا مدفوعة بالكامل.
ر�أ�س املال املكتتب فيه من قبل امل�ؤ�س�سني
ون�سبة الأ�سهم �إلى ر�أ�س املال

(� )11.062.155.000سهم �أو �أقل مبا ميثل ما ال يزيد عن ن�سبة ( )%85من ر�أ�س املال.

عدد الأ�سهم املعرو�ضة للبيع
من قبل امل�ؤ�س�سني

(� )1.952.145.000سهم �أو �أكرث مبا ميثل ما ال يقل عن ن�سبة ( )%15من ر�أ�س املال و�سيتم ذلك من خالل بيع ن�سبة
من �أ�سهم امل�ؤ�س�سني من خالل اتباع �آلية البناء ال�سعري للورقة املالية.

�سعر العر�ض	يتم الإعالن عن النطاق ال�سعري لل�سهم يف � 14سبتمرب  2014يف جريدتني حملتني يوميتني وبن�شرة االكتتاب املودعة
لدى بنوك االكتتاب ومقر ال�شركة وعلى املوقع الإلكرتوين لل�شركة و�سوق دبي املايل بناء على عملية تثقيف امل�ستثمرين
من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة قبل البدء بفرتة االكتتاب (وهذه العملية التي يقوم مبوجبها حمللني ماليني م�ستقلني
بتثقيف عدد من امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة عن عملية البيع املقرتحة وجتميع �آراءهم عن تقييم
الأ�سهم).
	ال�سعر الذي يح�صل به املكتتبني (�أفراد وم�ستثمرين م�ؤهلني) على �أ�سهم العر�ض �سوف يكون �سعر البيع النهائي ويتم
حتديده بناء على عملية البناء ال�سعري مع مراعاة �أن تكون ح�ص�ص امل�ستثمرين امل�ؤهلني من البنوك و�/أو امل�ؤ�س�سات
املالية و�/أو �صناديق اال�ستثمار و�/أو غريها من ال�شركات املتخ�ص�صة ممثلة لغالبية احل�ص�ص امل�ستخدمة عند
احت�ساب �سعر البيع لل�سهم.
	�سيقوم امل�ؤ�س�سني بن�شر �إعالن يف ذات ال�صحف اليومية التي مت ن�شر دعوة 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 �شركة جونز الجن ال�سال ف�إن القيمة ال�سوقية العادلة لعقارات ال�شركة
بلغت ( 39.8مليار درهم �إماراتي) ت�سعة وثالثون مليار وثمامنائة مليون درهم �إماراتي �أي تعادل ( 10.6مليار دوالر
�أم ــريكي) ع�شرة مليار و�ستمائة مليون دوالر �أمريكي ك ـ ــما يف  30يونيو  .2014وبنـ ـ ــاء على �أن �صايف ال ــدين بتــاريخ
� 4سبتمرب  2014والذي يبلغ  6.566مليار درهم �إماراتي ( 1.79مليار دوالر �أمريكي) فهذا يعني �أن قيمة �صايف �أ�صول
ال�شركة �ستكون ( 33.2مليار درهم �إماراتي) ثالثة وثالثون مليار درهم ومئتان مليون درهم �إماراتي ( 9.0مليار دوالر
�أمريكي) ت�سعة مليار دوالر �أمريكي.
�أهلية االكتتاب	�سيكون االكتتاب مفتوحا للمكتتبني الأفراد وامل�ؤ�س�سات من دولة الإمارات العربية املتحدة ومن دول جمل�س التعاون

.
.

تتمثل �أغرا�ض ال�شركة يف ت�أ�سي�س وتطوير و�إدارة املحالت التجارية ،متلك و�إدارة املراكز التجارية وكل الن�شاطات واخلدمات املتعلقة بهذا 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.

ويجب عند بناء �سجل �أوامر االكتتاب �أن تكون ح�ص�ص امل�ستثمرين امل�ؤهلني من البنوك و�/أو امل�ؤ�س�سات املالية و�/أو �صناديق اال�ستثمار و�/أو غريها من ال�شركات املتخ�ص�صة
ممثلة لغالبية احل�ص�ص امل�ستخدمة عند احت�ساب ال�سعر النهائي ال�سهم ،ويتعني لنجاح االكتتاب �أال تقل ن�سبة اكتتاب امل�ستثمرين امل�ؤهلني عن  %60و�أال تزيد ن�سبة االفراد
عن  %40من الن�سبة املعرو�ضة للبيع من قبل امل�ؤ�س�سني البائعني ،ويتم �إلغاء االكتتاب يف حال عدم الو�صول �إلى تلك الن�سبة ويلتزم امل�ؤ�س�سني البائعني بالتعاون مع جهات تلقي
االكتتاب برد املبالغ امل�ستلمة من امل�ستثمرين لغر�ض االكتتاب بالإ�ضافة �إلى العوائد املحت�سبة على تلك املبالغ من تاريخ ا�ستالمها وحتى تاريخ ردها للم�ستثمرين على �أن ال
يتجاوز تاريخ رد املبالغ مدة ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ غلق باب االكتتاب.

�سوف يتم تق�سيم اال�سهم املطروحة للبيع ال�شركة �إلى �شريحتني كما يلي:
�شريحة الأفراد (متثل تقريب ًا ن�سبة  %30من الطرح)� :أي �شخ�ص طبيعي يحمل رقم م�ستثمر ورقم ح�ساب
بنكي (با�ستثناء �أي �شخ�ص مقيم يف الواليات املتحدة الأمريكية وفقا للتعريف الوارد يف قانون االوراق املالية
للواليات املتحدة الأمريكية ل�سنة  1933وتعديالته) ومل ولن ي�شارك يف االكتتاب اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
امل�ؤهلة.
	�شريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة (متثل تقريب ًا ن�سبة  %70من الطرح) :الأ�شخا�ص االعتبارية من
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�صناديق اال�ستثمار ،وغريها من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي متت املوافقة عليه من
قبل ال�شركة وامل�ؤ�س�سني واملن�سقني الدوليني امل�شرتكني ومدراء االكتتاب امل�شرتكني والذي يعترب واحد مما يلي
( )1مقيم يف الواليات املتحدة الأمريكية و امل�شرتين امل�ؤهلني من امل�ؤ�س�سات (� )2شخ�ص خارج الواليات املتحدة
الأمريكية الذين يجوز االكتتاب ل�صاحلهم ا�ستناد ًا �إلى النظام �إ�س� ،أو (� )3شخ�ص يف مركز دبي املايل العاملي
الذين يجوز االكتتاب ل�صاحلهم وفق ًا للإعفاء من الت�سجيل مبوجب منوذج قواعد ال�سوق املوجودة يف الدليل
الإر�شادي ل�سلطة دبي للخدمات املالية.
احلقوق اخلا�صة بامل�ساهمني يف �شركة �إعمار العقارية �ش.م.ع� :.سيكون ن�سبة  %10من الطرح
واملحجوزة من �شريحة الأفراد متاحة للتخ�صي�ص للم�ساهمني يف �شركة �إعمار العقارية �ش.م.ع .على �سبيل
الأولوية عن مقدمي طلبات االكتتاب الآخرين .يكون تاريخ الت�سجيل ال�ستحقاق هذه الأ�سهم املحجوزة هو 10
�سبتمرب (ثالثة �أيام من تاريخ ن�شر ال�شركة الدعوة لالكتتاب العام) .لن يكون للأ�شخا�ص الذين ح�صلوا على
�أ�سهم يف �شركة �إعمار العقارية بعد � 10سبتمرب � 2014أي حقوق تف�ضيلية يف التخ�صي�ص.
	احلق اخلا�ص بجهاز الإمارات لال�ستثمار� :سيتم حجز �أ�سهم مبا يعادل  %5من الأ�سهم املطروحة للبيع
ل�صالح جهاز الإمارات لال�ستثمار .ويتم اقتطاعها من �شريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة.

�شريحة الأفراد� :سوف يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب مع مبلغ اكتتابهم� .سوف يتم تقلي�ص الطلبات على نف�س
الأ�س�س يف حالة الزيادة يف حجم االكتتاب� .أي م�ستحقات جزئية ناجتة عن التوزيع التنا�سبي للأ�سهم املطروحة للبيع،
�سيتم تقريبها �إلى �أقرب رقم �صحيح.
امل�ساهمني يف �شركة �إعمار العقارية �ش.م.ع� :.سيكون ما ن�سبته  %10من �إجمايل الأ�سهم املطروحة للبيع من
�شريحة الأفراد (الأ�سهم املحجوزة) متاحا للتخ�صي�ص للم�ساهمني يف �شركة �إعمار العقارية �ش.م.ع .على �سبيل
الأولوية عن مقدمي طلبات االكتتاب الآخرين� .سيتم التعرف على ه�ؤالء امل�ساهمني عن طريق الفح�ص املزدوج لرقم
امل�ستثمر اخلا�ص مبقدم الطلب ورقم امل�ستثمر اخلا�ص مب�ساهمي �إعمار العقارية �ش.م.ع .و�سيتم منحهم حقوق تف�ضيلية
بالن�سبة �إلى الأ�سهم املحجوزة بالتنا�سب مع م�ساهمتهم يف �شركة �إعمار العقارية �ش.م.ع� .سيتم التعامل ب�شكل منف�صل
مع �أي طلب للأ�سهم يزيد عن اال�ستحقاق التنا�سبي للأ�سهم املخ�ص�صة ب�صفته طلب عام وعلى �أ�سا�س حجم الطلب
ال�شاغر .وعلى العك�س من ذلك� ،إذا مل ميار�س جميع مقدمي الطلب الذين لهم احلق يف الأ�سهم املحجوزة حقوقهم
التف�ضيلية ،عندها ت�صبح الأ�سهم املحجوزة املتبقية متاحة ب�شكل عام .يكون تاريخ الت�سجيل ال�ستحقاق هذه الأ�سهم
املحجوزة هو � 10سبتمرب ( 2014ثالثة �أيام من تاريخ ن�شر ال�شركة الدعوة لالكتتاب العام) .لن يكون للأ�شخا�ص الذين
ح�صلوا على �أ�سهم يف �شركة �إعمار العقارية بعد � 10سبتمرب � 2014أي حقوق تف�ضيلية يف التخ�صي�ص.
�شريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة� :سوف يتم حتديد التخ�صي�صات اخلا�صة ب�شريحة امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية امل�ؤهلة من قبل ال�شركة و�شركة �إعمار العقارية واملن�سقني الدوليني امل�شرتكني ومدراء االكتتاب امل�شرتكني.
يتم حجز �أ�سهم مبا يعادل  %5من الأ�سهم املطروحة للبيع ل�صالح جهاز الإمارات لال�ستثمار .ويتم اقتطاعها من �شريحة
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة.

تاريخ بدء االكتتاب وتاريخ �إغالق االكتتاب �شريحة الأفراد� 14 :سبتمرب � 2014إلى � 24سبتمرب 2014
�شريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة� 14 :سبتمرب � 2014إلى � 26سبتمرب 2014
معاجلة طلبات االكتتاب	�شريحة الأفراد� 24 :سبتمرب � 2014إلى � 28سبتمرب 2014
�شريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة� 26 :سبتمرب � 2014إلى � 29سبتمرب 2014
التخ�صي�ص وا�سرتداد الأموال الفائ�ضة
والعوائد الناجمة عنها

� 29سبتمرب � 2014إلى � 1أكتوبر 2014

دعوة امل�ستثمرين الذين مت تخ�صي�ص	يقدم الإخطار التايل �إلى جميع امل�ستثمرين الذين �سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم لهم والذي يعترب دعوة حل�ضور اجتماع �أ�سهم
اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية يف التاريخ والوقت املو�ضحني يف الإخطار التايل-:
لهم حل�ضور اجتماع اجلمعية
	ي�سر جلنة م�ؤ�س�سي ال�شركة �أن تدعوكم حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية الذي �سيعقد يف قاعة داميوند
العمومية الت�أ�سي�سية لل�شركة
( )Diamondيف فندق العنوان ,دبي مول يف متام ال�ساعة � 8:00صباحا يف يوم الثالثاء املوافق يف � 30سبتمرب .2014
	وي�صح انعقاد اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية بح�ضور مالكي ثالثة �أرباع عدد الأ�سهم يف ال�شركة �أو من ينوب عنهم،
وير�أ�س االجتماع من تنتخبه اجلمعية لذلك من بني امل�ؤ�س�سني.
	ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين يف االجتماع الأول للجمعية العمومية الت�أ�سي�سية ،ف�إن امل�ساهمني مدعوون
حل�ضور االجتماع الثاين بنف�س املكان يوم الأربعاء املوافق يف � 1أكتوبر  2014يف متام ال�ساعة � 8:00صباحا.
	ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين يف االجتماع الثاين للجمعية العمومية الت�أ�سي�سية ،ف�إن امل�ساهمني مدعوون
حل�ضور االجتماع الثالث بنف�س املكان يوم اخلمي�س املوافق يف � 2أكتوبر 2014يف متام ال�ساعة � 8:00صباحا.
ويت�ضمن جدول �أعمال اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية ما يلي :
	مراجعة واعتماد تقرير جلنة امل�ؤ�س�سني عن عملية ت�أ�سي�س ال�شركة وحتولها �إلى �شركة م�ساهمة عامة والنفقات
التي ا�ستلزمتها.
امل�صادقة على عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
	�إعتماد تعيني �أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة لل�شركة ملدة ثالث �سنوات .
امل�صادقة على تعيني مدقق ح�سابات ال�شركة وحتديد اتعابه.
الإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة.

.
.
.
.
.

عر�ض بيع �أ�سهم يف اكتتاب عام بدولة الإمارات العربية املتحدة فقط
�شركة جمموعة �إعمار مولز �ش.م.ع
(�شركة م�ساهمة عامة قيد الت�أ�سي�س)

عر�ض بيع ن�سبة ال تقل عن ( )%15من ر�أ�سمال �شركة جمموعة اعمار مولز يف اكتتاب عام
من خالل اتباع �آلية البناء ال�سعري للورقة املالية مع دعوة امل�ساهمني
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية لل�شركة بتاريخ ،2014/9/30
واالعالن عن ادراج ا�سهم ال�شركة ب�سوق دبي املايل بتاريخ .2014/10/2
يحق لأي م�ساهم �أفراد �أو م�ستثمرين م�ؤهلني مت تخ�صي�ص �أ�سهم لهم �أن يح�ضروا االجتماع ب�شخ�صه �أو عرب ممثل قانوين ،ويف حال ح�ضور ممثل عن امل�ساهم فعليه �أن
يح�ضر وكالة خطية تخوله احل�ضور واتخاذ القرارات بالنيابة عن ال�شريك الأ�صيل (املذكور �أدناه منوذج عن الوكالة) .علما ب�أن الوكالة يجب ت�صديقها وتوثيقها �إذا كان
الوكيل من غري امل�ساهمني؛ وال يجوز �أن يكون الوكيل من بني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة؛ وال يجوز �أن يزيد عدد الأ�سهم التي يحملها الوكيل عن �أكرث من م�ساهم عن %5
من ر�أ�س مال ال�شركة.
يف حال حدوث �أي تغيري من املواعيد املذكورة �أعاله �سيتم الإعالن عنها بوا�سطة ال�صحف املحلية.
لدى ح�ضوركم �شخ�صي ًا ،يرجى �إبراز دليل على �إثبات الهوية (جواز �سفر �أو بطاقة هوية �أو وكالة) واذا كان ح�ضوركم من خالل �شخ�ص خمول له باحل�ضور ،يرجى منه �إبراز
جواز �سفره الأ�صلي ،بالإ�ضافة �إلى �صورة من جواز �سفر امل�ستثمر الذي مت تخ�صي�ص ا�سهم له .
منوذج وكالة
توكيل خا�ص للح�ضور و الت�صويت يف اجتماع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية ل�شركة جمموعة �إعمار مولز (�ش.م.ع) (حتت الت�أ�سي�س)
نحن�/أنا ،املوقع �أدناه � ، .....................أفو�ض مبوجب هذا التوكيل ال�سيد ”( ..............الوكيل“) ،حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية لـ �شركة جمموعة
�إعمار مولز (�ش.م.ع) (حتت الت�أ�سي�س) نيابة عني وله حق الت�صويت على كافة القرارات و الأمور املطروحة يف هذا االجتماع �سواء مت عقده يف موعده املقرر �أو مت ت�أجيله �إلى
موعد الحق .كما يكون للوكيل احلق يف توقيع كافة القرارات و امل�ستندات يف هذا ال�ش�أن.
اال�سم /التوقيع /التاريخ
�إدراج الأ�سهم ب�سوق دبي املايل	بعد انتهاء عملية االكتتاب و�إمتام �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة مع اجلهات املعنية يف الإمارات العربية املتحدة� ،سيتم
�إدراج كافة �أ�سهم ال�شركة يف �سوق دبي املايل وفقًا ملتطلباته� .إن التاريخ املتوقع للإدراج هو � 2أكتوبر .2014
حقوق الت�صويت

تعد كافة الأ�سهم من نف�س الفئة وحتمل � ً
أي�ضا حقوق ت�صويت متكافئة وتت�ساوى يف مرتبة احلقوق وااللتزامات.

االكتتابات املقدمة من الوكالء
يجوز لأي مكتتب تفوي�ض وكيل لتعبئة طلب االكتتاب و�إرفاق وتقدمي امل�ستندات املطلوبة مع املبلغ املدفوع لأي من بنوك تلقي االكتتاب نياب ًة عن املكتتب .ويجب �أن يرفق بطلب
االكتتاب ن�سخة �صحيحة لعقد وكالة موثق من الهيئات /اجلهات التنظيمية يف الإمارات العربية املتحدة مثل ال ُكتَّاب العدل �أو ال�سفارة الإماراتية بحيث يحق للوكيل االكتتاب
نياب ًة عن املكتتب وكذلك ت�سلم �إخطار التخ�صي�ص وا�سرتداد املبلغ (ويجب على الوكيل تقدمي الن�سخة الأ�صلية من الوكالة وذلك للتحقق منها).

طلبات االكتتاب
يجوز لكل مكتتب تقدمي طلب اكتتاب واحد با�سمه (ما مل يكن وكي ًال ملكتتب �آخر) .و�إذا قدم �أحد املكتتبني �أكرث من طلب اكتتاب با�سمه ،يحق لبنوك تلقي االكتتاب و مدراء
االكتتاب امل�شرتكني ا�ستبعاد كل �أو بع�ض طلبات االكتتاب املقدمة من هذا املكتتب وعدم تخ�صي�ص �أي �أ�سهم له.
على املكتتبني ا�ستكمال كافة اخلانات ذات ال�صلة بنموذج طلب االكتتاب و�إرفاق كافة امل�ستندات املطلوبة وتقدميهم �إلى بنك تلقي االكتتاب مع مبلغ االكتتاب خالل فرتة
االكتتاب.
وا�ضحا وبخط مقروء ،ويف حال خمالفة هذا ال�شرط� ،سريف�ض بنك االكتتاب ا�ستالم الطلب من املكتتب حلني قيام املكتتب
يجب �أن يكون طلب االكتتاب امل�ستويف البيانات
ً
با�ستكمال البيانات وامل�ستندات املطلوبة قبل غلق باب االكتتاب.
ويرتتب على االكتتاب يف الأ�سهم املوافقة على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي وااللتزام بكافة القرارات ال�صادرة عن اجلمعية العمومية لل�شركة وتعد �أي �شروط
تُ�ضاف �إلى الطلب ك�أن مل تكن ،وال تُقبل �أي ن�سخ �ضوئية من طلبات االكتتاب .ويجب تعبئة طلب االكتتاب فقط بعد قراءة ن�شرة االكتتاب وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها
الأ�سا�سي ب�إمعان ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنوك تلقي االكتتاب الوارد ذكرها �أدناه  ،ويقر املكتتبون �أو وكال�ؤهم ب�صحة املعلومات املت�ضمنة بطلب االكتتاب
بح�ضور ممثل عن البنك الذي ُقدم االكتتاب �إليه و ُيوقع املكتتب �أو من ينوب عنه على طلب االكتتاب �أو ُي�صدق عليه ب�صورة وا�ضحة.

امل�ستندات امل�صاحبة لطلبات االكتتاب
يجب �أن يقدم جميع املكتتبني امل�ستندات الآتية مع طلبات االكتتاب:

فيما يتعلق بالأفراد مواطني الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي �أو �أي دولة �أخرى:
� -1أ�صل و�صورة من جواز �سفر �ساري للتحقق.
�شخ�صا �آخر بخالف املكتتب ،يتم تقدمي ما يلي:
 -2يف حالة كان املوقع
ً
�أ� -سند وكالة م�صدق عليه �أو �صورة معتمدة من �إحدى اجلهات /الهيئات التنظيمية يف الإمارات مثل الكاتب العدل �أو ح�سب الأ�صول املرعية يف الدولة.
ب� -أ�صل جواز �سفر املفو�ض بالتوقيع للتحقق من توقيعه و�صورة من جواز ال�سفر.
ج	-البنود املحددة بالنقاط  1و� 2أعاله اخلا�صة باملكتتب.
 -3يف حالة كان املوقع و�صي على قا�صر ،يتم تقدمي ما يلي:
�أ� -أ�صل و�صورة من جواز ال�سفر الو�صي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.
ب� -أ�صل و�صورة من جواز �سفر القا�صر.
ج -يف حال كان الو�صي معين ًا من قبل املحكمة� ،سند و�صاية م�صدق من املحكمة ومن �أي جهات خمت�صة �أخرى مثل كاتب العدل و�صورة من هذا ال�سند.

�إخطارات التخ�صي�ص واملبالغ امل�سرتدة
�سوف يتم �إر�سال �إ�شعار الى املكتتبني يف �شريحة الأفراد الذين مت التخ�صي�ص لهم عن طريق ر�سالة ن�صية ق�صرية ت�ؤكد �أن طلبات االكتتاب املقدمة قد متت املوافقة عليها
و�أنهم �سوف ي�ستلمون الأ�سهم املخ�ص�صة لهم و�سوف يعقب هذا الأمر �إر�سال هذا الإ�شعار عن طريق الربيد امل�سجل.
يتم الإخطار بالتخ�صي�ص النهائي للأ�سهم املطروحة للبيع ورد الأموال الفائ�ضة مع العوائد الناجمة عليها (�إن وجد) عقب �إغالق فرتة االكتتاب وقبل �إدراج الأ�سهم ،ويتم
تنفيذ هذا الأمر ومعاجلته بوا�سطة بنوك االكتتاب التي مت تقدمي طلب االكتتاب �إليها .وقد تنتهي عملية رد مبالغ االكتتاب الفائ�ضة قبل �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف �سوق دبي
للأوراق املالية .يتم �إعادة�/إيداع املبلغ الفائ�ض والعوائد الناجمة عنه �إلى نف�س ح�ساب العميل الذي مت من خالله دفع/خ�صم املبلغ الأ�صلي للطلب.
تتوفر تفا�صيل عر�ض بيع الأ�سهم املطروحة يف اكتتاب عام � ً
أي�ضا على املوقع التايل (� )www.emaar.comأو ملزيد من املعلومات يرجى االت�صال
على رقم (.)800364476
ويجري �إحاطة املكتتبني عل ًما ب�أن «عوامل املخاطرة» وما يتعلق بن�شرة االكتتاب من �إخطارات مهمة يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار وبعناية قبل تقدمي طلب االكتتاب.

امل�ست�شار املايل
روثت�شيلد اند (ال�شرق الأو�سط) املحدودة
بناية بري�سنكت  ،6مركز دبي املايل العاملي
�ص.ب 506570
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

مدراء االكتتاب امل�شرتكني
		
املجموعة املالية  -هريمي�س الإمارات املحدودة
		
مبني البوابة ،اجلناح الغربي ،مركز دبي املايل العاملي،
			
�ص.ب  ٣٠٧٢٧دبي ،الإمارات العربية املتحد

الإمارات للخدمات املالية �ش.م.خ
�ص.ب 2336
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

			
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود
			
الطابق الثاين ،بناية رقم 5
			
�إعمار �سكوير� ،شارع ال�شيخ زايد
			
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

بنك �أبوظبي الوطني �ش.م.ع
برج وان �إن بي ايه دي
�شارع ال�شيخ خليفة� ،ص.ب 4
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

املن�سقني الدوليني امل�شرتكني
			
مرييل لين�ش الدولية
			
 2كينج رود �سرتيت
			
لندنEC1A 1HQ ،
اململكة املتحدة			

جاي بي مورجان �سيكيوريتيز �ش.ع.م.
 25بنك �سرتيت
لندنE14 5JP ،
اململكة املتحدة

مورغان �ستانلي �أند كو �إنرتنا�شونال �ش.ع.م.
 25كابوت �سكوير
كاناري وارف
لندنE14 4QA ،
اململكة املتحدة

بنوك تلقي االكتتاب الرئي�سية
			
بنك الإمارات دبي الوطني
�ص.ب 			 777
			
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
			

بنك �أبوظبي الوطني �ش.م.ع
			
يرج وان �إن بي ايه دي
�شارع ال�شيخ خليفة� ،ص.ب 4
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

بنوك تلقي االكتتاب الفرعية
			
بنك اخلليج الأول �ش.م.ع.
�ص.ب			 6316 .
			
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

بنك امل�شرق �ش.م.ع.
			
�ص.ب125 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

			
بنك االحتاد الوطني �ش.م.ع.
�شارع ال�سالم 			
�ص.ب			3865 .
			
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
			

دار التمويل �ش.م.ع
بناية برج �أرجوان
�شارع زايد الأول ،اخلالدية
�ص.ب7878 .
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

بنك دبي الإ�سالمي �ش.م.ع.
�صندوق بريد 1080
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

فيما يتعلق بالأ�شخا�ص االعتبارية من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�صناديق اال�ستثمار ،وغريها من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات:
 -1بخ�صو�ص الأ�شخا�ص االعتبارية امل�سجلني يف الدولة:
�أ�	-أ�صل و�صورة من الرخ�صة التجارية �أو ال�سجل التجاري للتحقق �أو �صورة معتمدة من �إحدى اجلهات /الهيئات التنظيمية يف الإمارات مثل الكاتب العدل �أو
ح�سب الأ�صول املرعية يف الدولة.
ب�	-أ�صل و�صورة من امل�ستند الذي ُيجيز للمفو�ض بالتوقيع نيابة عن املكتتب وتقدمي طلب االكتتاب نيابة عنه وقبول ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف ن�شرة
االكتتاب ومنوذج االكتتاب.
ج� -أ�صل و�صورة من جواز �سفر املفو�ض بالتوقيع.
	-2بخ�صو�ص الأ�شخا�ص االعتبارية امل�سجلني خارج الدولة ف�إن امل�ستندات املطلوبة �ستختلف بناء على طبيعة ال�شخ�صية االعتبارية ومكان ت�سجيلها ،ولذلك ف�إنه يرجى
مراجعة مدراء االكتتاب امل�شرتكني للح�صول على قائمة امل�ستندات املطلوبة.

امل�ست�شار القانوين لل�شركة فيما يخ�ص قانون الواليات
امل�ست�شار القانوين لل�شركة فيما يخ�ص قانون الإمارات العربية املتحدة،
املتحدة الأمريكية والقانون الإجنليزي
			
التميمي وم�شاركوه
لينكليرتز �إل �إل بي
			
مركز دبي املايل العاملي
			الطابق التا�سع ،كرن�سي هاو�س			
الطابق  ،6بناية � 4شرقـًا،
مركز دبي املايل العاملي� ،ص.ب506516 .
			
�شارع ال�شيخ زايد� ،ص.ب 9275
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
			
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

طرق الدفع

امل�ست�شار القانوين ملديري االكتتاب امل�شرتكني و املن�سقني الدوليني امل�شرتكني فيما يخ�ص قانون الإمارات العربية املتحدة والقانون الإجنليزي والأمريكي

�شريحة الأفراد :يتعني على املكتتب تقدمي طلب االكتتاب �إلى �أي بنك من بنوك االكتتاب املذكورة يف ن�شرة االكتتاب ويف هذه الوثيقة ،بالإ�ضافة �إلى �سداد قيمة الأ�سهم
املطروحة للبيع التي يرغب باالكتتاب فيها ،ويتم الدفع ب�إحدى الطرق التالية:
	�شيك بن ـ ــكي (�شيك مدير) م�صدق م�ستحق ال�صرف من بنـ ــك مرخ�ص ويعمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل�صالح ح�ساب ال�شركة حتت �إ�سـ ــم
«»Emaar Malls Group PJSC IPO؛ �أو
	اخل�صم من ح�ساب املكتتب لدى بنك االكتتاب؛ �أو
	االكتتاب الإلكرتوين (يرجى الإطالع على اجلزء اخلا�ص باالكتتاب الإلكرتوين يف ن�شرة االكتتاب).
ال�سعر الذي �سي�شرتي به املكتتبون الأ�سهم املطروحة للبيع �سوف يكون هو �سعر البيع النهائي .و�سيتم التحديد والإخطار ب�سعر البيع النهائي (الذي يجب �أن يكون يف نطاق
�سعر االكتتاب) بوا�سطة بنك االكتتاب اخلا�ص بكل من مقدمي الطلبات ،بعد �إغالق �شريحة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة ويجب �أن تكون ح�ص�ص امل�ستثمرين امل�ؤهلني من
البنوك و�/أو امل�ؤ�س�سات املالية و�/أو �صناديق اال�ستثمار و�/أو غريها من ال�شركات املتخ�ص�صة ممثلة لغالبية احل�ص�ص امل�ستخدمة عند احت�ساب �سعر البيع لل�سهم.
يجب على املكتتبني تعبئة منوذج الطلب ،وتوفري كل التفا�صيل املطلوبة� .إذا مل يتم تقدمي رقم امل�ستثمر ال�ساري املفعول من قبل املكتتبني ففي هذه احلالة لن يكون ه�ؤالء
املكتتبني م�ؤهلني ل�شراء الأ�سهم ولن يتم تخ�صي�ص �أي �أ�سهم لهم.
يجوز للمكتتبني التقدم بطلبات االكتتاب يف �شريحة واحدة فقط .يف حالة تقدم �شخ�ص لالكتتاب يف �أكرث من �شريحة ،حينئذ قد ي�صرف النظر عن �أحد �أو كال الطلبني.
لن تقبل بنوك االكتتاب �أي طلبات مدفوعة ب�أي طريقة �أخرى خالف ما ورد �أعاله.
�سوف يقوم بنك تلقي االكتتاب والذي تتم من خالله عملية االكتتاب ب�إ�صدار �إقرار باال�ستالم �إلى املكتتب والذي يتعني على املكتتب احلفاظ عليه حتى تلقيه �إ�شعار التخ�صي�ص.
و تعترب الن�سخة من طلب ال�شراء عند تقدميها موقعة وخمتومة من قبل بنك االكتتاب �إقرار ًا با�ستالم طلب االكتتاب .ويجب ان يت�ضمن �إي�صال االكتتاب هذا بيانات املكتتب
وعنوانه واملبلغ املدفوع وطريقة الدفع وتاريخ �شراء الأ�سهم املطروحة للبيع املرغوب االكتتاب فيها .و�سوف يت�ضمن الإقرار/الإي�صال ،يف حالة الطلبات املقدمة �إلكرتونيا عن
طريق اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت و ماكينات ال�صراف الآيل ،على املعلومات الأ�سا�سية للطلب مثل رقم امل�ستثمر واملبلغ والتاريخ و رقم ح�ساب العميل.
ويف حالة عدم ت�سجيل عنوان املكتتب ب�شكل �صحيح �أو مقروء ،ف�إن امل�ؤ�س�سني البائعني ومديري االكتتاب امل�شرتكني وبنوك تلقي االكتتاب ال يتحملون �أي م�سئولية عن عدم تلقي
املكتتب �إ�شعار التخ�صي�ص اخلا�ص به.

�ألني �أند �أوفري �إل �إل بى
الطابق 2
جيت فيالج البوابة رقم 8
مركز دبي املايل العاملي
�ص.ب506678 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

.
.
.

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

حما�سبني �إعداد التقارير
�إرن�ست �أند يوجن
�ص.ب ،9267 .الطابق 28
برج العطار بيزن�س
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

مدققي ح�ساب عملية بيع اال�سهم يف اكتتاب عام
�إرن�ست �أند يوجن
�ص.ب ،9267 .الطابق 28
برج العطار بيزن�س
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

