2020-11-11 : تاري خ

Date : 11-11-2020

Dear Shareholders of National Marine Dredging مساهم رشكة الجرافات البحرية الوطنية
/ اىل السادة
ي
ر
Company PJSC
ع المحتمي.م.ش
THIS LETTER IS IMPORTANT AND
REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION.
If you are in any doubt as to the action you should
take, it is recommended that you seek your own
independent financial advice from your stockbroker,
accountant or other appropriate independent financial
adviser. If you have sold or otherwise transferred all
of your shares in National Marine Dredging Company
PJSC (NMDC), please send this letter as soon as
possible to the stockbroker, bank or other agent
through whom the sale or transfer was effected for
delivery to the purchaser or transferee. If you have
sold or transferred only part of your holding of NMDC
shares, you should retain this letter and consult the
stockbroker, bank or other agent through whom the
sale or transfer was effected. This letter is not being
published or distributed, and should not be forwarded
or transmitted, in or into or to any jurisdiction outside
the UAE where the issue of the new NMDC shares
would or may violate the law of, or regulation
applicable to, that jurisdiction. Implementation of the
Transaction is conditional upon satisfaction of each of
the conditions set out in section 7 (Conditions) of this
letter.

تتسم هذه الوثيقة بأهمية خاصة وتتطلب االهتمام الالزم
وف حال عدم تأكدكم من اإلجراء الالزم
 ي.والفوري من قبلكم
اتخاذه فإننا ننصحكم بالحصول عىل استشارة مالية مستقلة
من قبل وسيط األسهم الخاص بكم أو محاسبكم أو أي
ً
ً
وف حال
 ي. ماىل آخر مستقل ّوفقا ُلما ترونه مناسبا
ُاستشاري ي
ر
قمتم ببيع أو التنازل عن كافة أسه ِمكم يف شكة الجرافات
 فإننا نرجو منكم إرسال هذه،ع.م.البحرية الوطنية ش
ُ
األسهم أو البنك أو
ممكن إىل وسيط
الوثيقة بأشع
ِ وقت
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوكيل الذي قام بتنفيذ عملية البيع أو التحويل إىل الطرف
الذي قام ر
بشاء تلك األسهم أو الشخص الذي تم تحويل
 فإنه ال يجوز إرسال هذه الوثيقة أو، وغت ذلك.االسهم اليه
وف حال
ُمشاركتها مع أي
ٍ
 ي.طرف موجود يف منطقة محظورة
قمتم يف بيع او التنازل عن جزء من أسهمكم يف رشكة
 فإنه عليكم االح ِتفاظ بهذه،الجرافات البحرية الوطنية
الوثيقة والحصول عىل مشورة وسيط األسهم الخاص بكم أو
ّ
ّ
 لم.عملية البيع أو التحويل
البنك أو أي وكيل أخر قام بتنفيذ
يتم ر
نش او توزي ع هذه الوثيقة ويجب عدم ارسالها او تحويلها
يف أو ضمن أو إىل أي منطقة خارج دولة االمارات العربية
ر
والت قد يكون فيها اصدار أسهم جديدة يف رشكة
المتحدة ي
ً
الجرافات البحرية الوطنية محظورا بموجب قانون او
 إن اتمام الصفقة يخضع لتحقق.تعليمات يف تلك الدولة
 من هذه الوثيقة ( ر7 عدة رشوط المبينة ف القسم
).الشوط
ي

Notice of the NMDC general assembly, to be held at
4 pm on 14 December 2020 in Abu Dhabi, is set out
in Annex 1 to this letter. The approval of the Securities
and Commodities Authority permitting the
publication of this letter does not constitute an
endorsement of the merits of the Transaction, or of the
accuracy, completeness or adequacy of the
information contained herein. The Securities and
Commodities Authority accepts no responsibility or
liability for any damages or losses suffered or incurred
by any person as a result of reliance on this letter or
any part thereof. Members of the NMDC Board who
voted in favour of the Transaction are jointly and

 نسخة من الدعوة الجتماع الجمعية1 يتضمن الملحق رقم
العمومية المزمع انعقاده يف تمام الساعة الرابعة عرصا من
 ال تعد موافقة هيئة.2020 ديسمت
14 يوم األثنينالموافق
ر
االوراق المالية والسلع عىل إعالن هذه الوثيقة بمثابة اعتماد
لجدوى الصفقة او عملية االستحواذ أو لدق ة أو اكتمال أو
كفاية المعلومات الواردة ف هذه ر
تعتت الهيئة
 وال ر،النشة
ي
مسئولة عن ذلك وال تتحمل أي مسئولية عن أية أضار أو
خسائر تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد عىل المعلومات
 ويتحمل أعضاء.الواردة يف هذا الخطاب أو أي جزء منه
مجلس ادارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية الذين صوتوا
بالموافقة عىل القرار مجتمعي ومنفردين كامل المسئولية
فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الخاصة الواردة يف

1

severally responsible for the correctness of the
information and data relating to NMDC contained in
this letter. The NMDC Board confirms that, after due
diligence and reviews, there is no omission of any
facts or material information in this letter, the
inclusion of which may result in any statement
contained herein to be misleading or which may
adversely impact the investment decision with respect
to the Transaction.

 ويؤكد اعضاء مجلس ادارة رشكة الجرافات،هذا الخطاب
البحرية الوطنية بأنه وبعد بذل العناية الالزمة وإجراء
 عدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات،الدراسات الممكنة
جوهرية يؤدي عدم تضمينها بهذا الخطاب إىل جعل أي
إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة يف القرار االستثماري الخاص
.بالصفقة

Statements contained in this letter are made as at the
date of this letter, unless some other time is specified
in relation to them, and the publication of this letter
(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 NMDC, National Petroleum
Construction Company PJSC (NPCC) or General
Holding Company PJSC (SENAAT) as set out in this
letter since such date. Nothing contained in this letter
is intended to be or shall be deemed to be a forecast,
projection or estimate of the future financial
performance of NMDC.

تم اعداد الترصيحات الواردة يف هذا الخطاب بتاري خ
 ما لم يتم تحديد تاري خ آخر بخصوص هذه،إصدارها
 ويجب عدم تفست ر،الترصيحات
نش هذا الخطاب (أو أي
يوح بعدم
يعت أو
إجراء يتم اتخاذه بموجبه) عىل انه
ي
ي
ر
حدوث أي تغيت يف الحقائق أو الشؤون الخاصة بالشكة
ع أو رشكة الجرافات.م.القابضة العامة (صناعات) ش
البحرية الوطنية او رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية منذ
يعتت
 كما ال يوجد يف هذا الخطاب ما يهدف أو ر.ذلك التاري خ
بمثابة تنبؤ أو توقع أو تقدير لألداء الماىل المستقبىل ر
لشكة
ي
ي
.الجرافات البحرية الوطنية

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

لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أية معلومات أو تعهدات
وف حالة قيام أي
 ي.باستثناء ما هو وارد يف هذا الخطاب
شخص بالترصي ح عن اية معلومات أو تعهدات تختلف عما
 فيجب عدم االعتماد عليها كما لو كانت مصدقة من،ورد فيه
قبل رشكة الجرافات البحرية الوطنية او من مستشاري ها فيما
.يتعلق بالصفقة

ر
ر
This is an unofficial English translation of the formal الت تم
العرب لهذا الخطاب
يسمو النص
ري
عىل ّالتجمة ر ي
shareholder letter published in the Arabic language.  ويجب ّأال ُيعتمد عىل التجمة،اعدادها إىل ّاللغة االنجلتية
No reliance should be placed on this English االنجلتية لهذا الخطاب ألنها قد ال توفر صورة كاملة
translation which may not entirely reflect the official
.وواضحة عن موضوع هذا الخطاب
Arabic language shareholder letter.

Recommended acquisition of National Petroleum
Construction Company PJSC (NPCC)
1.

لشكة االنشاءات ر
االستحواذ الموىص به ر
البتولية الوطنية
ع.م.ش
المقدمة1.

1. Introduction

On 15 August 2020, NMDC PJSC (NMDC)  أعلنت رشكة الجرافات البحرية،2020  أغسطس15 يف
announced that its board of directors (the NMDC ع ( رشكة الجرافات البحرية الوطنية( بأن.م.الوطنية ش
ً
Board) had received an offer from SENAAT one of عرضا من رشكة صناعات رشكة
مجلس إدارتها قد ر
تلق
the UAE’s largest industrial investment holding
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كتى رشكات االستثمار الصناعية
مساهمة عامة احدى ر
ر
القابضة يف الدولة .ويتضمن العرض قيام شكة صناعات
ومساهم األقلية ف رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية بنقل
ي
ي
المكونة لرأس مال رشكة االنشاءات ر
البتولية
كامل األسهم
الوطنية اىل رشكة الجرافات البحرية الوطنية مقابل قيام
رشكة الجرافات البحرية الوطنية بإصدار سندات قابلة
للتحول اىل أسهم يف رشكة الجرافات البحرية الوطنية اىل
ومساهم األقلية يف رشكة االنشاءات
رشكة صناعات
ي
ر
البتولية الوطنية (الصفقة).

companies. The offer proposed a transaction whereby
SENAAT and other minority shareholders would
transfer the entire issued share capital of NPCC PJSC
to NMDC in consideration for the issuance by NMDC
to SENAAT and the other minority shareholders of a
convertible instrument, convertible into ordinary
shares in the capital of NMDC (the Transaction).

نوفمت  ،2020أعلنت رشكة الجرافات البحرية On 12 November 2020, NMDC announced that the
يف 12
ر
الوطنية بأن مجلس ادارتها قد قرر التوصية لمساهم ر
الشكة NMDC Board had voted to recommend the
ي
Transaction to its shareholders.
بالموافقة عىل الصفقة.

وإب اخاطبكم نيابة عن مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية I am writing to you, on behalf of the NMDC Board, to
ي
الوطنية ،رلتويدكم بالمزيد من التفاصيل عن الصفقة ر
وشح set out further details of the Transaction and to explain
سبب اعتقاد مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية why the NMDC Board believes that the Transaction
is in the best interests of NMDC.
ر

ه يف مصلحة الشكة.
بأن الصفقة ي

 .2نظرة عامة حول الصفقة
رشيطة تحقق رشوط الصفقة المحددة يف القسم 7
ً
ر
ر
ر
ستتم
الت ر
(الشوط) ادناه وفقا ألحكام اتفاقية شاء االسهم ي
ومساهم األقلية يف رشكة االنشاءات
بي رشكة صناعات
ي
ر
ر
البتولية الوطنية ش.م.ع من جهة وشكة الجرافات البحرية
مساهم رشكة االنشاءات
الوطنية من جهة أخرى ،سيقوم
ي
ر
البتولية الوطنية ش.م.ع بموجب هذه االتفاقية بنقل كامل
األسهم المكونة لرأس مال رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية
ش.م.ع اىل رشكة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع ( .إتمام
الصفقة )

2. Overview of the Transaction
Subject to the satisfaction of the conditions to the
Transaction set out in section 7 (Conditions) below,
upon completion of the Transaction in accordance
with the terms of a share purchase agreement to be
entered into between NMDC, SENAAT and the other
minority
shareholders
of
NPCC.
SENAAT (together with the other minority
shareholders of NPCC) intends to contribute the entire
issued share capital of NPCC to NMDC
(Completion).

يرح مراجعة القسم  ( 3نظرة عامة حول رشكة االنشاءات Please refer to section 3 (Overview of NPCC) below
ر
ر
البتولية الوطنية) للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول for further details of NPCC and its subsidiaries (the
رشكة االنشاءات ر
NPCC Group).
البتولية الوطنية ر
وشكاتها التابعة (مجموعة

رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية ).
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2.

The consideration for the contribution of the entire
issued share capital of NPCC to NMDC will be
satisfied by the issuance by NMDC to SENAAT and
the other shareholders of a convertible instrument (the
Convertible Instrument), which shall be convertible
into 575,000,000 ordinary shares of par value AED 1
each in the capital of NMDC (the New NMDC
Shares). The Convertible Instrument will be
converted into NMDC shares immediately following
Completion. Following Completion, SENAAT's and
the minority shareholders in NPCC’s ownership
would represent 69.70% of the entire issued share
capital of NMDC.

إن سعر إستحواذ رشكة الجرافات البحرية الوطنية عىل كامل
األسهم المكونة لرأس مال رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية
ع يتمثل بقيام رشكة الجرافات البحرية الوطنية بإصدار.م.ش
سندات قابلة للتحويل) السندات القابلة للتحويل (اىل أسهم
ر
 سهم عادي بقيمة575,000,000 والت يمكن تحويلها إىل
ي
اسمية درهم واحد يف رأس مال رشكة الجرافات البحرية
الوطنية) األسهم الجديدة يف رشكة الجرافات البحرية
ومساهم األقلية يف رشكة
الوطنية (اىل رشكة صناعات
ي
االنشاءات ر
 وسيتم تحويل السندات اىل.البتولية الوطنية
 وبعد إتمام الصفقة ستتملك رشكة.أسهم عند إتمام الصفقة
صناعات ومساهم األقلية ف رشكة االنشاءات ر
البتولية
ي
ي
 من رأس مال رشكة الجرافات%69.70 ع ما نسبته.م.ش
.البحرية الوطنية المصدر

ر
NMDC would remain listed on the Abu Dhabi ستبق رشكة الجرافات البحرية الوطنية مدرجة يف سوق
Securities Exchange (ADX) following Completion.
.) بعد إتمام الصفقةADX( أبوظت لألوراق المالية
ري
3.

3. Overview of NPCC

 نظرة عامة حول رشكة االنشاءات ر.3
البتولية الوطنية
ع.م.ش

NPCC was established on 2 April 1973 as a limited
liability company in the Emirate of Abu
Dhabi. In 1987, the legal status of the
company changed to a public joint stock
company by the application of Abu Dhabi
Law No. (2) Of 1987.

ً
ابتداء
ع.م.تأسست رشكة االنشاءات الب رتولية الوطنية ش
ر
.1973 الثاب من ابريل
كشكة ذات مسؤولية محدودة يف
ي
ر
القانوب للشكة ليصبح
 تم تعديل الشكل1987 وف عام
ي
ي
ً
) لسنة2( رشكة مساهمة عامة وفقا ألحكام القانون رقم
.1987

NPCC provides engineering, procurement, project
management, fabrication, installation and
commissioning services to project owners
and operators. NPCC also owns a fleet of
twenty-two offshore vessels for offshore
operations. Headquartered in Abu Dhabi,
NPCC currently operates in the Arabian Gulf,
South Asia and South East Asia and has plans
to expand into Africa. NPCC’s clients include
operating companies and national and
international oil companies.

تقدم رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية خدمات المقاوالت
والخدمات الهندسية وخدمات التوريدات وإدارة المشاري ع
ر
والتكيب والتشغيل ألصحاب المشاري ع
والتصنيع
ر
.
 مركبة22 والمشغلي وتمتلك الشكة اسطول يتكون من
 ويقع المركز.بحرية تعمل يف مجاالت التشغيل البحري
 وتعمل ر،ابوظت
الرئيس ر
الشكة يف منطقة الخليج
للشكة يف
ري
ي
 وتتطلع،العرب ومنطقة جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا
ري
 ر.للتوسع ف افريقيا
وللشكة قائمة عمالء تتضمن رشكات نفط
ي
.محلية وعالمية

وتتضمن رشكة االنشاءات ر
NPCC has a number of international subsidiaries with its key البتولية الوطنية رشكات تابعة يف
subsidiaries located in the United Arab Emirates, the
.وف المملكة العربية السعودية والهند ومالتيا
الدولة ي
Kingdom of Saudi Arabia (KSA), India, and Malaysia

4

NPCC Marine Services Limited Liability Company
(NPCC Marine Services) was established in 2018
and is a limited liability company established in Abu
Dhabi. The principal object activities of NPCC
Marine Services include: exporting; chemical waste
collection; repair and maintenance of ship engines;
repair and maintenance of ships; and marine
transportation of petroleum and gas between
countries.

تم تأسيس رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية للخدمات
 والغرض،ابوظت
 يف امارة2018 م يف عام.م.البحرية ذ
ري
الرئيس من هذه ر
الشكة التابعة هو التصدير وجمع النفايات
ي
الكيماوية وصيانة وتصليح السفن ومحركات السفن والنقل
البحري ر
.للبتول والغاز بي الدول

تم تأسيس رشكة االنشاءات ر
NPCC (Saudi) Ltd is a wholly owned subsidiary of البتولية الوطنية السعودية
لشكة االنشاءات ر
كشكة مملوكة بالكامل ر
ر
NPCC and is incorporated in KSA and holds a valid ،البتولية الوطنية
وشكة االنشاءات ر
ر
Saudi Arabian General Investment Authority license. البتولية الوطنية السعودية مرخصة من
.قبل الهيئة العامة لالستثمار يف المملكة العربية السعودية

4.

NPCC Engineering Pvt. Ltd (NPCC India) was
established in 2007 as an unlisted public company and
was initially a joint venture company between the
Company and Abu Dhabi & Arcadia Shipping limited
(Arcadia). In 2015, the Company acquired Arcadia’s
share in NPCC India and converted NPCC India into
a private limited company. NPCC India is now a
wholly owned subsidiary of NPCC.

ر
س انجينتينغ ر يب يف ليمتد (إن
س ي
وتم تأسيس شكة إن ر يب ي
 ر2007 ب س س الهند) ف عام
كشكة مساهمة عامة غت
ي
ري ي ي
ً
ر
ابتداء ر
بالشاكة مع شكة اركاديا شيبينغ
 وتم تأسيسها.مدرجة
 اال ان رشكة االنشاءات ر،ليمتد
البتولية الوطنية استحوذت
س الهند وتم
س ي
 عىل كامل رأس مال إن ر يب ي2015 يف عام
تحويل ر
.الشكة اىل رشكة مساهمة خاصة

NPCC India provides engineering, procurement and
construction (EPC) project services to clients in India
and the GCC states with a focus on the onshore and
offshore oil and gas sector, which have a number of
synergies with the NPCC’s EPC activities. To
continue expanding NPCC India’s capabilities, NPCC
India acquired an 80% shareholding in ANEWA, a
company engaged in design and engineering
including preparation of 3-D models, shop drawings
and shop isometrics, in 2015.

س الهند خدمات مشاري ع الهندسة
س ي
وتقدم ر إن ر يب ي
والمشتيات والبناء للعمالء يف الهند ودول مجلس التعاون
ر
،التي والبحري
الخليج مع التكت عىل قطاع النفط والغاز ر
ر ي
ر
الت تقدمها
وتتوافق هذه
الخدمات مع أنشطة المقاوالت ي
ر
.
رشكة االنشاءات البتولية الوطنية وألغراض مواصلة
2015  استحوذت يف عام،س الهند
س ي
توسيع قدرات إن ر يب ي
ر
 من األسهم يف شكة إيه إن إي٪80 س الهند عىل
س ي
إن ر يب ي
ر
وه شكة تعمل يف مجال التصميم والهندسة بما
 ي،دبليو إيه
.يف ذلك إعداد النماذج ثالثية األبعاد والرسومات التنفيذية

4. المعلومات المالية

4. Financial Information

المعلومات المالية التاريخية الرئيسية ر
Key historical financial information for the periods للفتات المالية المبينة
ادناه بالنسبة لمجموعة رشكة االنشاءات ر
specified below for NPCC Group is shown below:
البتولية الوطنية
ر
:اآلب
ه عىل النحو ي
ي
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5.

البيانات المالية الرئيسية
)(بالدرهم اإلماراتي بالمليون

Key financials (in AED million)12

2017

Revenue

EBITDA

Net
Income

Total
Assets

Total
Equity

Return
on
Invested
Capital
Return
on
Equity

5,698

699

360

7,059

2,596

8.97%

14.46%

2018

5,341

891

543

6,994

2,746

13.37%

20.34%

2019

6,064

838

471

6,962

2,999

11.48%

16.41%

LTM
(Sep)

4,466

369

1

6,883

2,834

1.07%

0.04%

Average
(17 –
LTM
Sep)

المتوسط
 آخر- 17(
اثني عشر
شهرا في
ً
)سبتمبر

االثني
عشر
شهرا
ً
الماضية
سبتمبر1))

2019

2018

2017

5,392

4,466

6,064

5,341

5,698

5,392
إيرادات

699

369

838

891

699

األرباح قبل
احتساب
الفوائد
والضريبة
واالستهالك
واالطفاءات

344

1

471

543

360

أرباح

NA

6,883

6,962

6,994

7,059

إجمالي
األصول

NA

2,834

2,999

2,746

2,596

حقوق
المساهمين

8.72%

1.07%

11.48%

13.37%

8.97%

العائد على
رأس المال
المستثمر

12.81%

0.04%

16.41%

20.34%

14.46%

العائد على
حقوق
المساهمين

699

344

NA

NA

8.72%

12.81%

1

The key financial information for NPCC Group is derived from the audited consolidated financial statements of NPCC (other than the financial
information for LTM ended 30 September 2020 which is derived from the unaudited financial statements of NPCC)
2
All figures in the table are sourced from the financial statements of NPCC. This information has not been independently verified by
NMDC.
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المعلومات المالية التاريخية الرئيسية ر
للفتات المالية المبينة Key historical financial information for the periods
ر
specified below for NMDC Group is shown below:
ه عىل
ادناه
بالنسبة لشكة الجرافات البحرية الوطنية ،ي
ر

6.

اآلب.:
النحو ي

1.
البيانات المالية الرئيسية
(بالدرهم اإلماراتي بالمليون)

إيرادات

)Key financials (in AED million

2017

2018

2019

االثني
عشر
شهرا
ً
الماضية
))1يونيو

1,418

1,532

2,811

3,716

المتوسط
( - 17آخر
اثني عشر
شهرا في
ً
)يونيو

2,369

األرباح قبل
احتساب
الفوائد
والضريبة
واالستهالك
واالطفاءات

256

256

302

393

302

أرباح

101

121

181

217

155

إجمالي
األصول

4,231

4,741

5,767

6,528

NA

حقوق
المساهمين

3,381

3,434

3,543

3,568

NA

العائد على
رأس المال
المستثمر

2.88%

2.51%

3. 30%

5.00%

3.42%

العائد على
حقوق
المساهمين

3.00%

3.55%

5.18%

6.21%

4.49%

Average
– (17
LTM
)Jun

LTM
)(Jun

2019

2018

2017

2,369

3,716

2,811

1,532

1,418

Revenue

302

393

302

256

256

EBITDA

155

NA

NA

3.42%

4.49%

التعليق عىل البيانات المالية المبينة أعاله:

217

6,528

3,568

5.00%

6.21%

181

5,767

3,543

3. 30%

5.18%

121

4,741

3,434

2.51%

3.55%

101

4,231

3,381

Net
Income

Total
Assets

Total
Equity

2.88%

Return
on
Invested
Capital

3.00%

Return
on
Equity

Commentary on the financial information set out
above

7

7.

● المعيار العام لتقييم األداء الماىل ر
للشكات العاملة يف Market standard for companies operating in
ي
مجاالت تتأثر بتقلبات السوق مثل مجال الهندسة markets with cyclicality like EPC is to analyse
ر
والمشتيات واإلنشاءات هو تحليل األداء الماىل لهذه average financial performance over a
ي
number of years
ر
الشكات عىل مدى عدة سنوات.

●

● سنة واحدة ال تمثل األداء الماىل اإلجماىل ر
للشكة حيث Any one year is not representative of the
ي
ي
أن كل رشكة تمر بدورات بناء وتفكيك وإعادة بناء average financial performance as every
company goes through cycles of building,
للمشاري ع المستقبلية.
unwinding and re-building its backlog

●

For NPCC, 2020 was specifically an unusual
year as its efforts to rebuild its backlog after
3 strong years in 2017-19 coincided with
COVID-19 and the oil price crash

●

NMDC experienced strong growth in 2019
and 2020, driven mainly by Hail & Ghasha
project

●

لشكة االنشاءات ر
● بالنسبة ر
البتولية الوطنية  ،كان
الماىل لعام  2020عىل عكس السنوات السابقة
األداء
ي
بحيث أن إعادة بناء المشاري ع المستقبلية بعد ثالث
سنوات  2019 - 2017من التنفيذ الممتاز للمشاري ع
تزامن مع فتوس الكورونا وهبوط أسعار النفط.
ً ً
ر
عام
شهدت شكة الجرافات البحرية الوطنية نموا قويا يف ي
 2019و  ، 2020والسبب األساس لذلك هو ر
مشوع حيل
ي
.وغشة

8

In the financial information set out above:

يف البيانات المالية المبينة أعاله:

EBITDA3 is calculated as Gross Profit
األرباح قبل احتساب الفوائد والرصيبة واالستهالك
less Selling, General and Administrative
ه
ي
إجماىل الرب ح ناقص المصاريف (SG&A) Expense and Other Overhead
واالطفاءات ي
العمومية واإلدارية والنفقات العامة األخرى
Expense

●

●

Return on Equity is calculated as Net
العائد عىل حقوق المساهمي هو الرب ح للسنة
Income (Y1) / Average (Total Equity Y1
إجماىل حقوق المساهمي للسنة
الحالية \ متوسط
ي
)and Total Equity Y0

●

●

العائد عىل رأس مال المستثمر هو (الرب ح قبل Return on Invested Capital is calculated
احتساب الفوائد والرصيبة للسنة الحالية ناقص as (EBIT(Y1)4 -Tax (Y1)) / Average
)(Total Capital5 Y1 + Total Capital Y0
إجماىل رأس
الرصيبة للسنة الحالية) \ متوسط
ي

●

●

وإجماىل حقوق المساهمي لسنة السابقة
الحالية
ي

●

وإجماىل رأس المال للسنة
المال 5للسنة الحالية
ي
السابقة

:االهداف المتوخاة من الصفقة 5.

8.

5. Rationale for the Transaction:

يعتقد مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية أن The NMDC Board believes the Transaction is
الصفقة مفيدة لمساهم رشكة الجرافات البحرية الوطنيةbeneficial for NMDC’s shareholders, as well as ،
ي
وكذلك ألصحاب المصلحة األوسع فيها ،لألسباب NMDC’s wider stakeholders, for the reasons set out
below.

الموضحة أدناه.

كتى ر
الشكات
إنشاء مؤسسةً وطنية ً رائدة وواحدة من ر
المتكاملة محليا واقليميا

Creates a national and regional integrated champion

( )1توحيد أعمال رشكة الجرافات البحرية الوطنية a) The combination of NMDC and NPCC (the
ر
ر
البتولية الوطنية ،سيخلق Combined Group) will create one of the leading
وشكة االنشاءات
الشكات الرائدة المتكاملة ف مجال integrated oil & gas and marine services EPC
واحدة من ر
ي
players, with an established footprint across
خدمات النفط والغاز وخدمات المقاوالت
MENA and South Asia.

البحرية ،وعىل االخص ف منطقة ر
الشق األوسط
ي
وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ر
أكت b) The Combined Group will be amongst the top 15 15
( )2ستكون المجموعة المشتكة من بي ر
ً
أبوظت لألوراق المالية بناء عىل companies on the ADX based on market
رشكة يف سوق
ري
والت من المتوقع أن يكون لها capitalisation, which is expected to have a
القيمة السوقية ،ر
ي

 3األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واالطفاءات
4الربح قبل احتساب الفوائد والضريبة
 5الديون التي تتطلب سداد فائدة باإلضافة إلى إجمالي حقوق المساهمين

9

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

3

Earnings Before Interest and Taxes

4

Interest Bearing Debt plus Total Equity

5

positive impact on overall demand and liquidity إجماىل الطلب والسيولة ألسهم
إيجاب عىل
تأثت
ري
ي
ر
for the Combined Group’s shares.
.المجموعة المشتكة

ر
c) The Combined Group creates a national and المشتكة رشكة رائدة عىل
) ستكون المجموعة5(
regional leader with 2019A integrated revenue of  إيراداتA2019 الصعيدين الوطت واإلقليم
ي
ي
AED 8.875 billion, making it one of the largest  مما، مليار درهم إمار راب8.875 متكاملة قدرها
ي
EPC players in the MENA region based on
أكت رشكات المقاوالت والبناء يف
يجعلها واحدة من ر
revenue generated from the region.
ر
منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا عىل أساس
.اإليرادات المتولدة من المنطقة

Provides revenue diversification to de-risk the Combined سيوفر توحيد االعمال تنوع مصادر الدخل حماية للمجموعة
ر
Group and further value accretive elements
المشتكة وسيؤدي اىل تحقق قيمة إضافية

ً

) نظرا الن أعمال رشكة االنشاءات ر1(
a) The NPCC and NMDC businesses are البتولية الوطنية
complementary, and the Transaction would  فإن،والجرافات البحرية الوطنية تكمل بعضها البعض
provide significant revenue diversification for the الصفقة ستوفر تنوع كبت ف اإليرادات للمجموعة
ي
Combined Group.
ر
.المشتكة

 من خالل ر،المشتكة
ر
b) Through an active diversified strategy across its إستاتيجية
ستكون المجموعة
product segment, client base and geography, the عت قطاع منتجاتها وقاعدة عمالئها
متنوعة نشطة ر
Combined Group will become increasingly
 ر،وجغرافيتها
.أكت صالبة لتحمل تقلبات السوق
resilient to market cycles.

)2(

ر
c) The Transaction offers further value accretive الت من شأنها
ستوفر الصفقة المزيد من رالعناض ي
elements to the Combined Group, including cost  بما ف ذلك تآزر،زيادة قيمة المجموعة المشتكة
ي
ر
synergies as a result of economies of scale and سيتأب من حجم ونطاق المجموعة
التكلفة الذي
scope as well as access to more bids.

)5(

أكت من
وكذلك رفع القدرة للمشاركة يف عدد ر
.العطاءات

ر
Creates a vehicle with significant dividend payment potential اكت عىل
خلق مجموعة مشتكة قادرة عىل توزي ع أرباح ر
in the long term
المدى الطويل
a) We expect that the Transaction will unlock value
to shareholders by creating a vehicle with
significant dividend payment potential in the long
term as a result of, amongst other drivers, its
diversification, economies of scale and synergies.
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) نتوقع أن تؤدي الصفقة لزيادة يف القيمة للمساهمي1(
من خالل إنشاء مجموعة قادرة عىل توزي ع األرباح عىل
 لتنوعها، من بي أمور أخرى،المدى الطويل كنتيجة
ر
الت ستتحقق بسبب حجم المجموعة
والوفورات ي
وأوجه التآزر بي ر
.الشكتي

()2

ر
المشتكة سياسة توزي ع أرباح b) The Combined Group will adopt an appropriate
ستتبت المجموعة
ر
تتماس مع أفضل ر
الشكات اإلقليمية dividend policy in line with best-in-class regional
مناسبة
and international peers.
والدولية النظتة لها.

اكت يف قطاعات النفط
خلق منصة قادرة عىل النمو بصورة ر
والغاز والخدمات البحرية وقطاع المقاوالت

Creates a platform poised to grow further in the oil & gas
and marine services EPC sectors

ر ئ
ستنس الصفقة منصة واحدة قادرة عىل إقتناص a) The Transaction will create a single platform
)1
فرص النمو ف دولة اإلمارات العربية المتحدة وف ideally positioned to capture growth opportunities
ي
ي
in the United Arab Emirates and in key regional
األسواق اإلقليمية الرئيسية.
markets.

ر
عت b) The Combined Group will have strong
 )2ستتمتع المجموعة المشتكة بإمكانيات قوية ر
capabilities across the value chain to support
سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.
future expansion plans.

 .6موافقة مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية

6. NMDC Board approval

ومساهم األقلية يف رشكة االنشاءات
ستقوم رشكة صناعات
ي
ر
ر
البتولية الوطنية بتحويل كامل ملكية رأس مال شكة
ر
البتولية الوطنية ر
لشكة الجرافات البحرية
االنشاءات
ر
الوطنية مقابل االسهم الجديدة يف شكة الجرافات البحرية
الوطنية (عند تحويل السندات القابلة للتحويل) (سعر
الصفقة) ،وسيكون سعر التحويل او تبادل السندات اىل
ً
سهما ً
ً
عاديا جديدا يف رشكة الجرافات
اسهم  4.40درهم لكل
البحرية الوطنية ، .وبعد إتمام الصفقة ،ستمتلك صناعات
ومساهم األقلية ف رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية
ي
ي
 %69.70من رشكة الجرافات البحرية الوطنية.

SENAAT (together with the other minority
shareholders of NPCC) will contribute the entire
issued share capital of NPCC to NMDC in exchange
for the New NMDC Shares (the Transaction
Consideration). The price at which the Convertible
Instrument will convert into shares in NMDC is AED
4.40 per new ordinary share in NMDC. Following
completion of the Transaction, SENAAT, and the
other minority shareholders will own 69.70% of
NMDC.

يف  23أغسطس  ،2020عينت رشكة الجرافات البحرية
الوطنية كيه ب إم رح إلجراء تقييم ر
لشكة االنشاءات
ري
ي
ر
البتولية الوطنية ر
وشكة الجرافات البحرية الوطنية
ولمساعدة مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية يف
نوفمت ،2020
وف 5
ر
تقييم عدالة سعر العرض والصفقة  ،ي
ر
ح تقرير تقييم لمجلس إدارة رشكة
أصدرت شكة يك ر يب إم ر ي
الجرافات البحرية الوطنية (تقرير التقييم).

On 23 August 2020, NMDC appointed KPMG
(KPMG) to undertake a valuation of NPCC and
NMDC, to assist the NMDC Board in the Board’s
determination of the fairness of the offer and the
Transaction. On 5 November 2020, KPMG issued a
valuation report to the NMDC Board (the Valuation
Report).

بعد دراسة تفصيلية أجراها أعضاء مجلس إدارة رشكة Following detailed consideration by the directors of
الجرافات البحرية الوطنية ،وافق المجلس عىل رشوط NMDC at their meeting held on 8 and 11 November
الصفقة ،بما ف ذلك سعر الصفقة ،ف اجتماعه المنعقد ف 2020, the terms of the Transaction, including the

ي

ي

ي
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9.

Transaction Consideration were approved by the
NMDC Board at such meeting. In approving the
terms of the Transaction, the NMDC Board has,
amongst other things, considered in detail the vendor
legal due diligence report on NPCC prepared by
Allen & Overy LLP (and the reliance letter thereon)
which was reviewed by Clyde & Co the legal advisors
to NMDC, the Valuation Report and the financial due
diligence report on NPCC prepared by KPMG.

10.

 وألغراض الموافقة عىل رشوط.2020 نوفمت
11  و8
ر
ر
 درس مجلس إدارة شكة الجرافات البحرية الوطنية،الصفقة
 بالتفصيل تقرير، من بي أمور أخرى،يف اجتماعه المذكور
التقييم وتقرير العناية المالية الواجبة بشأن رشكة االنشاءات
ر
 وتقرير العناية، ح
البتولية الوطنية الذي أعدته يك ر يب أم ر ي
الواجبة القانونية للمورد بشأن األصول المعنية الذي أعدته
)رشكة ألن آند أفري إل إل ر يب (وخطاب استخدام التقرير
والذي تمت مراجعته والتحقق منه رشكة كاليد آند كو
المستشارون القانونيون ر
.لشكة الجرافات البحرية الوطنية
 ر.7
الشوط

7. Conditions
The Transaction is conditional on, amongst other
things:

الصفقة موقوفة عىل (من بي أمور أخرى) ر:
الشوط التالية

a) approval of the General Authority for ) الحصول عىل موافقة الهيئة العامة للمنافسة يف1(
المملكة العربية السعودية عىل بيع ر
Competition in the Kingdom of Saudi Arabia وشاء األسهم (أو
having been obtained to the sale and purchase
انتهاء ر
.)فتة االنتظار المطبقة
of the Shares (or the applicable waiting period
having expired);

b) approval of the NMDC shareholders (please
refer to section 8 (Action to be taken) below);

مساهم رشكة الجرافات البحرية الوطنية
) موافقة2(
ي
ر
) (اإلجراء الواجب اتخاذه8 (يرح الرجوع إىل القسم
.)أدناه

c) receipt of consents from certain lenders of
SENAAT and NPCC; and

دائت رشكة صناعات
) الحصول عىل موافقات من5(
ي
وشكة االنشاءات ر
ر
.البتولية الوطنية المعنيي

d) approval of the Securities and Commodities ) موافقة هيئة األوراق المالية والسلع عىل شكل8(
Authority (the SCA) of the form of the السندات القابلة للتحويل وتحويل السندات القابلة
Convertible Instrument, the conversion of the للتحويل وإدراج أسهم رشكة الجرافات البحرية الوطنية
Convertible Instrument and the listing of the
.الجديدة عند تحويل السندات القابلة للتحويل
New NMDC Shares on conversion of the
Convertible Instrument.

11.

 اإلجراء الواجب اتخاذه8.

8. Action to be taken

The Transaction requires the approval of the NMDC مساهم رشكة الجرافات البحرية
تتطلب الصفقة موافقة
ي
shareholders, at a general assembly meeting, to the  عىل إصدار السندات، ف اجتماع الجمعية العمومية،الوطنية
ي
issuance of the Convertible Instrument and the القابلة للتحويل وزيادة رأس المال ف رشكة الجرافات البحرية
ي
increase in share capital in NMDC on conversion of
the Convertible Instrument. The resolutions require  وتتطلب،الوطنية عند تحويل السندات القابلة للتحويل
the approval of shareholders who hold at least 75% of
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القرارات موافقة المساهمي الذين يملكون  %75عىل األقل
من األسهم الممثلة يف اجتماع الجمعية العمومية.

the shares represented at the general assembly
meeting.

سيتم عرض القرارات المطلوبة يف اجتماع الجمعية العمومية The required resolutions will be proposed at the
ر
ر
الت ستعقد ف غرفة تجارة general assembly of NMDC to be held at the Chamber
ي
لشكة الجرافات البحرية الوطنية ي
وصناعة أبوظت ف تمام الساعة الرابعة عرصا من يوم األثني of Commerce and Industry Building at 4 pm] on 14
ري ي
December 2020 in Abu Dhabi.

أبوظت.
ديسمت 2020يف
الموافق 14
ر
ري

أرفقت نسخة من دعوة اجتماع الجمعية العمومية بهذا A copy of the invitations to the general assembly
meeting is attached to this letter as Annex 1.
الخطاب كملحق رقم .1

 .9إدراج األسهم الجديدة يف رشكة الجرافات البحرية الوطنية

9. Listing of the New NMDC Shares

مساهم رشكة الجرافات البحرية
بعد الحصول عىل موافقة
ي
الوطنية كما هو موضح يف القسم ( 8اإلجراء الواجب
اتخاذه) ،ستقدم رشكة الجرافات البحرية الوطنية الطلبات
أبوظت لألوراق
إىل هيئة األوراق المالية والسلع وسوق
ري
ر
المالية يف الوقت المناسب إلدراج االسهم الجديدة يف شكة
أبوظت لألوراق المالية
الجرافات البحرية الوطنية لدى سوق
ري
وإتاحة التداول بها.

Subject to approval being obtained from the NMDC
shareholders as set out in section 8 (Action to be
taken), applications will be made to the SCA and the
ADX in due course for the New NMDC Shares to be
admitted to listing and trading on the ADX.

12.

مع مراعاة رشوط إتمام الصفقة ،من المتوقع أن يتم إدراج Subject to the conditions to the Transaction having
األسهم الجديدة ف رشكة الجرافات البحرية الوطنية ،يوم been satisfied, it is expected that the listing of the New
ي
مباشة اليوم الذي يتم فيه تحويل NMDC Shares will occur on or around the trading day
ر
يىل
التداول الذي ي
immediately following the day on which the
السندات القابلة للتحويل.
conversion of the Convertible Instrument occurs.

 .10التوقيت

10. Timing

ويرح مالحظة أن هذه The following are the key dates for the Transaction.
يىل التواري خ الرئيسية للصفقة ،ر
فيما ي
التواري خ إرشادية فقط وستعتمد ،من بي أمور أخرى ،عىل Please note that these dates are indicative only and
will depend, among other things, on the dates on
ر
الت تتحقق فيها رشوط الصفقة.
التواري خ ي
which the conditions to the Transaction are satisfied.

التاري خ و/او
الوقت
نوفمت
ر

Time and/or
date

الحدث

this 26 November
2020

 26ر
نش هذا الخطاب
2020
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Event

of

Publication
letter

13.

ديسمت 13
ر
2020

تسجيل وقت التصويت
يف اجتماع الجمعية
العمومية ر
لشكة
الجرافات البحرية
الوطنية

ديسمت 14
ر
2020

اجتماع الجمعية
العمومية ر
لشكة
الجرافات البحرية
الوطنية

الرب ع األول
2021

إتمام الصفقة وإصدار
السندات القابلة للتحويل

الرب ع األول
2021

إصدار األسهم الجديدة يف
رشكة الجرافات البحرية
الوطنية وإدراج هذه
أبوظت
األسهم لدى سوق
ري
لألوراق المالية

Record time for voting 13 December
at the NMDC general 2020
assembly meeting
NMDC
general 14 December
assembly meeting
2020
Completion of the Quarter 1, 2021
Transaction
and
issuance
of
the
Convertible
Instrument
Issue of the New Quarter 1, 2021
NMDC Shares and
listing of the New
NMDC Shares on the
ADX

 .11التوصية

11. Recommendation

تحظ الصفقة بدعم وتوصية مجلس إدارة رشكة الجرافات The Transaction has the support and recommendation
البحرية الوطنية ،ونحن نحثكم عىل حضور اجتماع الجمعية of the NMDC Board. We urge you to attend the
لشكة الجرافات البحرية الوطنية ونوىص extraordinary general assembly meeting of NMDC
العمومية ر
ي and recommend that you vote in favour of the
ر
المقتحة يف ذلك االجتماع.
بالتصويت لصالح القرارات
resolutions proposed at that meeting.

ر
الرميت
ثاب مرشد
محمد ي
ي

H.E. Mohamed Thani Murshed Al Rumaithi

رئيس مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع Chairman of National Marine Dredging Company
PJSC

14

14.

ANNEX 1
INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY
MEETING OF NATIONAL MARINE DREDGING
COMPANY PJSC

دع وة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
ر
لشكة الجرافات البحرية الوطنية رشكة مساهمة عامة

The Board of Directors of National Marine Dredging

ر
يتشف مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية

Company PJSC (the Company) invites the الشكة) بدعوة السادة المساهمي لحضور اجتماع
ع ( ر.م.ش
ً
Shareholders to attend the General Assembly ابوظت
الجمعية العمومية شخصيا ف غرفة تجارة وصناعة
ر

ي

ي

Meeting in person at Chamber of Commerce and ابوظت او بالحضور والمشاركة عن طريق استخدام تقنية
يف
ري
ئ
المرب
الحضور عن بعد مع خاصية التواصل
Industry in Abu Dhabi or attending virtually اللحظ
ي
ي

ر
والتصويت االلكت ي
through an electronic link for the meeting that will be وب أثناء انعقاد االجتماع وتقديم
sent to the shareholders via SMS, email (as available)
and through ADX portal to enable the shareholders
to attend the meeting virtually and discuss the agenda
and vote on the proposed resolutions in real time, on
Monday 14 December 2020 at 4:00pm to consider
the following agenda:

استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت عىل كل قرار
ر
مباش (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور االجتماع
بشكل
ر
وب ورسائل نصية للمساهمي (بالقدر
االلكت
يد
بالت
ر
ي
ر
ابوظت
وب لسوق
المتوافر) ومن خالل الموقع االلكت ي
ري
 وذلك يف تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر،لألوراق المالية
 للنظر يف جدول2020 ديسمت
14 من يوم االثني الموافق
ر
:التاىل
األعمال
ي

ً
ر
الت تحتاج لقرار خاص
 الموضوعات ي:اوال

Special resolution agenda items:
1. Approval of the Transaction as described in the
shareholders' letter posted on ADX portal and
by the Company on its website on 11
November 2020.

 الموافقة عىل الصفقة عىل النحو الموصوف يف كتاب.1
ر
2020 نوفمت
11 الشكة للمساهمي والمؤرخ
ر
والمتوفر عىل الموقع االل ر
كتوب ر
للشكة وعىل صفحة
ي
ر
.ابوظت لألوراق المالية
الشكة لدى سوق
ري

2. The approval of the issuance by the
Company of mandatory convertible bonds
with a nominal value of AED1 each in an
aggregate principal amount of AED
2,530,000,000 to General Holding Company
PJSC (SENAAT) and the other minority
shareholders of National Petroleum
Construction Company PJSC (NPCC ) as the
acquisition price to be paid by the Company
to acquire NPCC (the Acquisition). Such
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 الموافقة عىل قيام ر.2
الشكة بإصدار سندات الزامية
التحول اىل اسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد
 درهم2,530,000,000 اجماىل قدره
لكل سند وبملغ
ي
الشكة القابضة العامة ر
اىل ر
ومساهم
)(شكة صناعات
ي
األقلية ف رشكة االنشاءات ر
البتولية الوطنية كسعر
ي

mandatory convertible bond shall be
converted into 575,000,000 new shares
with a nominal value of AED1 each in the
Company and the issued share capital of the
Company shall be increased to AED
825,000,000 on conversion of such
mandatory convertible bond. Each share in
the Company issued on conversion shall be
treated as fully paid.

استحواذ يتم سداده من قبل رشكة الجرافات البحرية
ع عىل رشكة االنشاءات ر.م.الوطنية ش
البتولية
الوطنية (االستحواذ) ليصار اىل تحويل هذه السندات
 سهم جديد يف رشكة575,000,000 اىل عدد
الجرافات البحرية الوطنية بقيمة اسمية قدرها درهم
واحد لكل سهم ويتم زيادة رأس مال رشكة الجرافات
البحرية الوطنية عند تحويل هذه السندات ليصبح
 واعتبار كل من اسهم ر، درهم825,000,000
الشكة
.مدفوع بالكامل

3. Approval of the following resolutions and the
consequential amendments to the Company’s
Articles of Association upon completion of the
Transaction:

 الموافقة عىل القرارات التالية وعىل تعديل النظام.3
ً
األساس ر
للشكة تبعا لذلك يف حال إتمام الصفقة عىل
ي
:التاىل
النحو ي

a)

the increase of the issued share capital of the
زيادة رأس المال المصدر ر
250,000,000 للشكة من
Company from AED 250,000,000 to AED
ر
ر
 درهم إمار ي825,000,000 اب إىل
درهم إمار ي
825,000,000, subject to the terms and ،اب
ويخضع ذلك ر
conditions of the Transaction and with effect للشوط واألحكام الخاصة بالصفقة
ً
from the Transaction becoming effective;
.واعتبارا من تاري خ نفاذها

b)

the amendment of Article 6 of the ً
 من النظام االساس ر6 تعديل المادة
للشكة إنفاذا
ي
Company's Articles of Association to reflect
)(أ
الفقرة
ف
مبي
لقرار الزيادة يف رأس مالها كما هو
ي
the increase of share capital of the Company
 من النظام6  ليصبح نص المادة،أعاله
described in (a) above, Article 6 shall read األساس
ي
ر
as follows:
:التاىل
للشكة عىل النحو ي
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)1(

)2(

حدد رأس مال ر
الشكة المصدر بمبلغ
) ثمانمائة وخمسة825,000,000(
ر
ر
اب موزعة عىل
وعشون مليون درهم إمار ي
) ثمانمائة وخمسة825,000,000(
ر
وعشون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها
ر
اب واحد لكل سهم مدفوع
) درهم إمار ي1(
.بالكامل وجميعها أسهم نقدية

The issued share capital of the Company
is eight hundred and twenty five million
United Arab Emirates Dirhams (AED
825,000,000) divided into
eight
hundred and twenty five million
(825,000,000) with a nominal value of
One United Arab Emirates Dirham (AED
1) for each share, all of which are cash
shares and paid up in full.

The current text of Article 6 is:

:6 الحاىل للمادة
النص
ي

"The share capital of the Company is
(250,000,000) two hundred and fifty million
United Arab Emirates Dirhams divided into
(250,000,000) two hundred and fifty million
shares with a nominal value of one United
Arab Emirates Dirham (1) for each share, all
of which are fully paid up cash shares."

4. The authorisation of the Board of Directors of
the Company, or any person so authorised by
the Board of Directors, to adopt any resolution
or take any action as may be necessary to
implement any of the above resolutions
including, without limitation, to: (a) approve
the increase in share capital of the Company,
resulting from the conversion of the bonds to
shares, in connection with he Transaction and
the Acquisition; and (b) apply for the listing of
new ordinary shares of the Company on the
Abu Dhabi Securities Exchange; and (c)
correspond and negotiate with any person,
entity (official or otherwise) within and outside
the United Arab Emirates, adopt such
resolutions and take any such action as may be
necessary to obtain the necessary approvals to
effect the Transaction.

ر
الشكة المصدر بمبلغ
حدد رأس مال
) مائتان وخمسون مليون درهم250,000,000(
ر
) مائتان250,000,000( اب موزعة عىل
إمار ي
) درهم1( وخمسون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها
ر
اب واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها
إمار ي
.أسهم نقدية

 تفويض مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية.4
-  أو أي شخص يفوضه مجلس االدارة بذلك-ع.م.ش
إلتخاذ أي قرار باسم ر
الشكة والقيام بأي إجراء قد
ً
،يكون ضوريا لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر
) (أ:ويشمل ذلك عىل سبيل المثال وليس الحرص
الموافقة عىل زيادة رأس مال ر
الشكة الناتج عن تحويل
السندات اىل اسهم فيما يتعلق بالصفقة وعملية
ر
المقتحة
واالستحواذ (كما هو مبي يف القرارات
أبوظت
 و(ب) إدراج األسهم الجديدة يف سوق،)أعاله
ري
لألوراق المالية؛ و (ج) التواصل والتفاوض مع أي
)شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غت ذلك
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 وإتخاذ،داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
ما يلزم من القرارات واالجراءات للحصول عىل
.الموافقات الالزمة لتحقيق الصفقة

:مالحظات

Notes:
1.

Any Shareholder registered entitled to attend the
General Assembly Meeting 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 capital of the Company. Shareholders who lack
capacity or competency shall be represented by their
legal representatives. Provided that (the
requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40)
of Chairman of Authority’s Board of Directors’
Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the
Approval of Joint Stock Companies Governance
Guide shall be taken into account). Shareholders
may review the disclosure posted on the Company’s
page at ADX in respect of the requirements to be
adopted to approve a proxy.

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره

.1

من غت أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملي ر
بالشكة أو رشكة
الوساطة أو العاملي بها بمقتض توكيل خاص ثابت بالكتابة
ً
ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمي حائزا بهذه
الصفة عىل ر
) خمسة بالمائة من رأس مال%5( أكت من
ر
.ناقض األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا
 ويمثل،الشكة
ي
ر
 من2  و1 االشتاطات الواردة بالبندين
(عىل أن يتم مراعاة
) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم40( المادة رقم
 بشأن اعتماد دليل حوكمة ر2020 م) لسنة.ر/3(
الشكات
) ويمكنكم االطالع عىل اإلفصاح المنشور.المساهمة العامة
ر
ر
وب بشأن
عىل صفحة الشكة عىل موقع السوق اإللكت ي
.)اإلجراءات الواجبة العتماد التوكيل

2.

Special resolutions require the consent of
shareholders representing three quarters of the
shares represented at the meeting.

القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمي
الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة يف
اجتماع الجمعية العمومية ر
.للشكة

.2

3.

Any Shareholder who is a corporate person may
delegate one of its representatives or those in charge
of its management under a decision of its Board of
Directors or its authorized deputy to represent such
corporate person in the General Assembly of the
Company. The delegated person shall have the
powers as determined under the delegation
decision.

يجوز ألي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمي
،عىل إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه
ليمثله ف الجمعية العمومية ر
 ويكون للشخص،للشكة
ي
.المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض

.3

4.

The Shareholder who is registered in the Company’s
register on Sunday 13 December 2020 has the right
to vote in the meeting.

ديسمت
13 يكون مالك السهم المسجل يف يوم االحد الموافق
ر
. هو صاحب الحق يف التصويت يف الجمعية العمومية2020

.4

5.

The Meeting of the General Assembly shall not be
valid unless attended by Shareholders who hold or

ً
ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حرصه
)%50( مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن
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.5

من رأسمال ر
 فإذا لم يتوافر هذا النصاب يف االجتماع،الشكة
20 الثاب يوم األحد بتاري خ
األول فإنه سيتم عقد االجتماع
ي
 يف نفس الزمان والمكان وتكون التوكيالت2020 ديسمت
ر
ويعتت االجتماع
،الصادرة لالجتماع األول سارية المفعول
ر
.اب صحيحا إذا حرصه مساهم واحد عىل األقل
الث ي

represent by proxy at least (50%) of the Company's
Share Capital. In case quorum was not reached in
first Meeting, the second Meeting shall be convened
on Sunday 20 December 2020 at the same time and
place and the proxies issued for the First Meeting
shall be valid. The second meeting shall be valid if
attended by at least one shareholder.
6.

 ستقوم ر.6
.الشكة بتسجيل وقائع االجتماع عن بعد

The virtual meeting will be recorded.
7.

ً
نظرا لألوضاع الصحية السائدة وعدم توافر القاعات الستضافة
 وحيث أن قاعة االجتماع يف غرفة تجارة،العديد من المساهمي
ابوظت المتاحة لن تستوعب سوى عدد ال يتجاوز
وصناعة
ري
 ولذلك فإن مجلس إدارة ر،خمسة مساهمي
الشكة يلتمس من
السادة المساهمي حضور االجتماع عن بعد دون الحضور
.الشخض
ي

In view of the prevailing health conditions and
the unavailability of halls to host many
shareholders, and as the meeting room at the
Company's headquarters will only accommodate
a number not exceeding five shareholders;
consequently, the Company’s board of directors
urges all the shareholders to attend the meeting
remotely rather than physical attendance.

.7

8.

Shareholders wishing to attend the meeting in
person must present a negative COVID 19 test
result, which may not be more than 48 hours old,
before the Company is able to permit such
shareholder physical attendance at the meeting.

 نلفت عناية السادة المساهمي بأن المتطلبات الصحية.8
تستدع ان يقدم المساهم
الشخض لالجتماع
للحضور
ي
ي
 السلبية19 الشخض نتيجة فحص كوفيد
بالحضور
الراغب
ي
ر
 ساعة48 والت اليجوز ان يتجاوز عمر هذا الفحص عن
ي
ر
وبخالف ذلك فإنه سيتعذر عىل الشكة السماح للمساهم
.دخول قاعة االجتماع

9.

As per the Securities and Commodities Authority's
guidelines, shareholders of the Company have to
register electronically to be able to register and vote
on the items of the general assembly. Registration
will be opened on Sunday 13/12/2020 at 02:00 pm
and will be closed on Monday 14/12/2020 at 03:00
pm. For electronic registration, kindly click on the
following link: www.smartagm.ae. Proxy holder must
send a copy of the proxies to the following email ID
IS@bankfab.com along with name/mobile number
to receive a SMS for registration

 عىل مساهم ر، بناء عىل قرار هيئة األوراق المالية والسلع.9
الشكة
ي
تسجيل الحضور للتمكن من التصويت عىل بنود الجمعية
ً ر
ً
 يفتح باب التسجيل اعتبارا من الساعة.الكتونيا
العمومية
ً
 ويتم2020 ديسمت
13 الواحدة ظهرا من يوم األحد الموافق
ر
ً
إغالق التسجيل يف تمام الساعة الثالثة ظهرا من يوم اإلثني
ر
،وب
14 الموافق
ر
 بالنسبة للتسجيل اإللكت ي.2020 ديسمت
ر
:التاىل
وب
اإللكت
الموقع
يارة
ز
يرح
ر
ي
ي
حامىل التوكيالت
عىل
ويجب
www.smartagm.ae
.
ي
ر
وب
اإللكت
يد
الت
عنوان
عىل
التوكيالت
من
نسخة
إرسال
ر
ي
 مع االسم ورقم الهاتف المتحركIS@bankfab.com
الستالم رسائل نصية للتسجيل

10. The Shareholders can view and download the
Investors Rights Guidelines on Securities and
Commodities Authority through the following link
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx.

 يمكن للمساهمي االطالع عىل دليل حقوق المساهمي عىل.10
الرسم
موقع الهيئة
ي
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

Board of Directors

مجلس اإلدارة
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