
دعـوة م�ساهمـي ال�رشكة للإكتتاب يف زيادة راأ�س املــال 

�سـركـــة اإ�ســـراق العقاريــــة
�رشكــة م�ساهمــة عامـــة

تعلـن �سركة اإ�سراق العقارية �س.م.ع عن دعـوة م�ساهميهـــا للإكتتـــاب يف اأ�سهــــم زيــادة راأ�س املــــال 

وذلك بنـاًء علـى موافقـة اجلمعيـة العموميـة غري العادية لل�سركـة.

فــــــــروع بنــــــك اأبوظبــــــــي الوطنــــــــي امل�شاركــــــــة
منطقـــــة اأبوظبـــــــــي

رقم الهاتفاملوقــــــــــــــــعالفــــــــــــرع

ايهاب مكاوي�شارع ال�شالم مقابل اأدنوك للتوزيعفرع �شارع ال�شالم
+9712 4103905

ح�شناء حممدال�شوق املركزيفرع املركز التجاري العاملي
+9712 4106141

حممد منريالغربية - �شارع ليوا - مقابل جمعية الظفرةفرع مدينة زايد
+97150 1309911
+9712   8846061

منطقـــــة العيـــــــــــــــن
رقم الهاتفاملوقــــــــــــــــعالفــــــــــــرع

7011302 9713+�شارع عود التوبةفرع العني
+9713 7011333

منطقـــــة دبــــــــــــــــي
رقم الهاتفاملوقــــــــــــــــعالفــــــــــــرع

4539518 9714+�شارع الإمارات - موتور �شيتيفرع موتور �شيتي
�شلمى مباركاعمار �شكوير مبني رقم 3 الطابق الأر�شيفرع اعمار �شكوير

+9714 7071108
منطقـــــة عجمان ، ال�شارقة و اأم القيوين

رقم الهاتفاملوقــــــــــــــــعالفــــــــــــرع
5170555 9716+الطابق الأر�شي - الرمي بالزا - كوني�ش البحرية - ال�شارقةفرع ال�شارقة
7013400 9716+مقابل بلدية عجمان - املجاورة ملكتب بريد عجمان- �شارع م�شفوتفرع عجمان

7069333 9716+برج اأم القيوين - 205 احلمرافرع اأم القيوين
منطقـــــة راأ�ش اخليمة و ال�شاحل ال�شرقي

رقم الهاتفاملوقــــــــــــــــعالفــــــــــــرع
2056666 9717+�شارع كورني�ش القوا�شم - كورني�ش راأ�ش اخليمةفرع راأ�ش اخليمة

2222633 9719+مقابل م�شرح بالزا - �شارع حمدان بن عبداهللفرع الفجرية

اأوًل: قرار الزيادة:
قررت اجلمعية العمومية غري العادية لل�شركة واملنعقدة بتاريخ 9/25/ 2014 زيادة راأ�ش املال مببلغ 600 مليون درهم .

 ثانيًا: مقدار الزيادة :
زيادة راأ�ش املال من 1،725  مليار درهم الى 2،325 مليار درهم بزيادة قدرها600 مليون درهم موزعة على عدد 600 مليون �شهم بقيمة ا�شمية مقدارها 

)1( درهم واحد لكل �شهم.
ثالثًا: البيانات العامة لل�شركة:

ا�شم ال�شركة: �شركة اإ�شراق العقارية �ش.م.ع 
رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة: رقم القيد )146( بتاريخ 2011/7/25

املركز الرئي�شي : اأبوظبي، المارات العربية املتحدة.
غر�ش ال�شركة : متلك وت�شغيل وال�شتثمار يف جميع اأنواع الأموال والأ�شول الثابتة واملنقولة التابعة لل�شركة مبا يف ذلك امل�شاريع والعقارات واملباين وي�شمل 

ذلك ممار�شة �شائر الن�شاطات املرتبطة بها.
راأ�ش املال احلايل: 1،725 مليار درهم

عدد الأ�شهم احلالية: 1،725 مليار �شهم
�شوق الإدراج : �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية

القيمة ال�شمية لل�شهم:  )1( درهم واحد
الغر�ش من الإ�شدار: متويل خطة ال�شركة للنمو وتطوير م�شاريعها باأبوظبي ودبي، وقد مت احل�شول على موافقة اجلمعية العمومية غري العادية يف 

2014/09/25 على زيادة راأ�شمال ال�شركة لتمويل خطة النمو ، وقد قامت ال�شركة باإعداد مذكرة تف�شيلية ت�شرح ا�شرتاتيجية  منو ال�شركة يف عملياتها 
 www.eshraquae.com امل�شتقبلية ومت عر�شها على املوقع الإلكرتوين لل�شركة

مدقق احل�شابات: فوك�ش - اأبوظبي ، رقم القيد )691(  
بنك الكتتاب: بنك اأبوظبي الوطني )�ش.م.ع( وفروعه

رابعًا : �شروط االكتتاب:
احلق يف الكتتاب:   مل�شاهمي ال�شركة امل�شجلني يف �شجل ال�شركة و�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية حتى نهاية يوم عمل 2014/10/30 احلق يف الكتتاب وفقًا 

لن�شبة زيادة راأ�ش املال وميكن ملن يرغب من امل�شاهمني اللذين ميلكون حقوق الكتتاب يف زيادة راأ�ش املال ول يرغبون يف امل�شاركة يف الكتتاب، بيع تلك 
احلقوق مل�شتثمرين اآخرين عن طريق و�شطاء الأوراق املالية امل�شجلني واملرخ�شني من قبل �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية. 

ن�شبة حقوق الكتتاب الى الأ�شهم الأ�شلية: حتت�شب  ن�شبة حقوق الكتتاب اإلى الأ�شهم الأ�شلية على اأ�شا�ش ا�شتحقاق م�شاهمي ال�شركة الكتتاب يف ن�شبة 
34،78% من عدد الأ�شهم التي  ميتلكونها يف راأ�ش املال قبل الزيادة  .

تداول حقوق الكتتاب يف زيادة راأ�ش املال:
�شيتم التن�شيق بني �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية  و�شركات الو�شاطة لإ�شافة اأر�شدة حقوق الكتتاب امل�شتحقة  مل�شاهمي �شركة اإ�شراق العقارية وفقا لن�شبة 

ملكيتهم يف راأ�ش مال ال�شركة الى ح�شابات امل�شاهمني ب�شركات الو�شاطة بحيث ي�شتطيع امل�شاهمني تداول حقوق الكتتاب يف زيادة راأ�ش املال بالبيع 
وال�شراء خالل املدة الزمنية التالية:

موعد بدء تداول حقوق الكتتاب بال�شوق املايل:    2014/11/02
اآخر تاريخ لتداول حقوق الكتتاب بال�شوق املايل:    2014/11/13

الكتتاب يف الأ�شهم املتبقية: يحق حلاملي حقوق الكتتاب من امل�شتثمرين املوؤهلني وم�شاهمي ال�شركة اأن يكتتبوا يف املزيد من الأ�شهم الإ�شافية »يف حالة 
تبقي اأ�شهم مل يكتتب فيها » �شريطة دفع قيمة تلك الأ�شهم الإ�شافية عند الكتتاب يف اأ�شهم الزيادة.  

تخ�شي�ش الأ�شهم املتبقية: �شيتم تخ�شي�ش اأي اأ�شهم متبقية   حلاملي حقوق الكتتاب من امل�شتثمرين املوؤهلني وم�شاهمي ال�شركة الذين قدموا طلبات 
اكتتاب لأ�شهم اإ�شافية باأكرث من ح�شتهم على اأ�شا�ش الن�شبة والتنا�شب وذلك ح�شب القوانني املعمول بها بالدولة.

الدعوة لالكتتاب:   قامت ال�شركة بتاريخ اليوم املوافق 2014/10/11 باإعالن دعوة الكتتاب هذه يف �شحيفتني يوميتني حمليتني ت�شدران باللغة العربية، 
كما قامت  ال�شركة بتوفري املذكرة التف�شيلية للطرح على املوقع الإلكرتوين و�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية.  

طلبات الكتتاب: ميكن احل�شول على  طلبات الكتتاب من فروع بنوك تلقي الكتتاب املذكورة اأدناه. 
�شعر الإ�شدار: ت�شدر اأ�شهم  زيادة راأ�ش املال ب�شعر )1( درهم واحد فقط ل غري. 

ن�شبة ال�شداد : يتم �شداد كامل قيمة الأ�شهم املكتتب فيها عند تقدمي طلبات الكتتاب.
طريقة ال�شداد: يتم ال�شداد بتقدمي �شيك مدير اأو �شيك م�شدق ل�شالح ال�شركة اأو اخل�شم من ح�شاب امل�شاهم لدى بنك الكتتاب.

موعد بدء الكتتاب: يتم فتح باب الكتتاب   يف 2014/11/09 .
موعد غلق الكتتاب: يتم غلق باب الكتتاب  2014/11/20 .

تلقى الكتتاب: يتم تلقي الكتتاب من خالل بنك اأبوظبي الوطني وذلك يف فروعه املبينة يف امللحق اأدناه.
خام�شًا: امل�شتندات املطلوبة :

الأفراد :
1- اأ�شل و�شورة من جواز ال�شفر .

2- اأ�شل و�شورة خال�شة القيد ) للمواطنني (  .
3- اأ�شل و�شورة عن الوكالة اخلا�شة موثقة من كاتب العدل اإذا كان مقدم الطلب وكيال عن امل�شاهم .

4- رقم م�شتثمر يف �شوق اأبوظبي املايل.
ال�شركات واملوؤ�ش�شات :

1- اأ�شل و�شورة من الرخ�شة التجارية واإذا كانت املوؤ�ش�شة عامة فرتفق �شورة من القانون اأو املر�شوم اأو قرار اإن�شاءها.
2- �شورة من اعتماد التوقيع .

3- رقم م�شتثمر يف �شوق اأبوظبي املايل.
�شاد�شًا:اإجراءات الكتتاب

ميكن حلاملي حقوق الكتتاب من امل�شتثمرين املوؤهلني وم�شاهمي ال�شركة الراغبني يف الكتتاب يف اأ�شهم زيادة راأ�ش مال ال�شركة التقدم اإلى فروع بنك  
اأبوظبي الوطني )�ش.م.ع( املو�شحة  اأدناه  خالل فرتة الكتتاب والقيام باخلطوات الآتية:-

- تعبئة منوذج طلب الكتتاب.
- �شداد قيمة الأ�شهم املكتتب با�شتيفاء كافة املعلومات وامل�شتندات املطلوبة.

�شابعًا: عالقات امل�شتثمرين:
- للرد على اأية ا�شتف�شارات الرجاء التوا�شل مع م�شوؤول عالقات امل�شتثمرين على الهاتف رقم )026161800( و ميكن للم�شاهم الذي مل ي�شتلم ر�شالة 

الدعوة لالكتتاب اأن يت�شل مب�شئول عالقات امل�شتثمرين للح�شول على ن�شخة من ر�شالة الدعوة.
ثامنًا: تواريخ هامة:

- تاريخ اإعالن دعوة امل�شاهمني لالكتتاب يف اأ�شهم زيادة راأ�ش املال 2014/10/11
- تاريخ احلق يف الكتتاب : 2014/10/30

- تاريخ موعد بدء تداول حقوق الكتتاب بال�شوق املايل: 2014/11/2
- اآخر تاريخ لتداول حقوق الكتتاب بال�شوق املايل: 2014/11/13

- تاريخ بدء الكتتاب: 2014/11/09 
- تاريخ اإغالق الكتتاب: 2014/11/20

- تاريخ التخ�شي�ش ورد الأموال: 2014/11/30
مالحظة هامة: يف حالة ما اإذا كان اأخر يوم يف الكتتاب يوم عطلة ر�شمية ي�شبح اآخر يوم يف الكتتاب هو اأول يوم عمل تايل وللمزيد من املعلومات 

www.eshraquae.com : يرجى زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين لالطالع على املذكرة التف�شيلية للطرح
                  رئي�ش جمل�ش الإدارة


