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Dear sirs,
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الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – اإلمارات العربية المتحدة

،تحية طيبة وبعد

Submitted through Efsah System

مقدم من خالل نظام اإلفصاح االلكتروني

We would like to provide an update about the

نود أن نفصح عن آخر المستجدات واالجراءات المتخذة فيما

recent procedures taken in relation to the
bankruptcy and liquidation application for Arabtec
Holding (PJSC) and certain subsidiaries.

First: A bankruptcy petition was submitted to the
Dubai Court by Arabtec Holding PJSC in addition to

يتعلق بطلب ِإشهار اإلفالس وتصفية شركة أرابتك القابضة
.(مساهمة عامة) وشركات تابعة لها
 تم تقديم طلب افتتاح اجراءات افالس أمام محكمة دبي:أوال
مساهمة عامة باالضافة الى- من قبل شركة أرابتك القابضة

the following subsidiaries.
1. Arabtec Construction LLC
2. Austrian Arabian Readymix Concrete Co. LLC
3. Arabtec Precast LLC
4. Emirates Falcon Electromechanical Co .

: الشركات التابعة التالية
م.م. أرابتك لإلنشاءات ذ.1
م.م. الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة ذ.2
م.م.ذ. أرابتك بريكاست ش.3
 شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية.4

Second: In the court hearing dated 18/2/2021, the
bankruptcy judge decided to appoint an experts’

 أصدر القاضي2021/2/18  في الجلسة المنعقدة بتاريخ:ثانيا

panel consisting of seven experts to look into the

قراره بتعيين لجنة خبراء سباعية للنظر في طلب االفالس

bankruptcy application, whereas their task shall be
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limited to the preparation of separate reports for
each of the subsidiaries in addition to the
preparation of a consolidated report on the holding
company, and to evaluate its financial position, and

وتكون مهمتهم إعداد تقرير منفصل لكل شركة تابعة على حدة
 وتقييم الوضع المالي لها،وتقرير مجمع عن الشركة القابضة
وما اذا كانت في حالة ذمة مالية مدينة ومدى امكانية اعادة

whether its in considered indebted, and the

.الهيكلة

possibility of restructuring.
Third: The experts convened the first meeting with
the legal representatives of Arabtec Holding PJSC
and the joining parties (Global Advocacy & Legal
Counsel). The matter is still under consideration

 عقدت لجنة االخبرة المعينة من قبل المحكمة جلستها:ثالثا
االولى مع ممثلي الشركات القانونيين (مكتب جلوبل محاماة
واستشارات قانونية) وما زال الموضوع أمام مرحلة الخبرة

with the experts’ panel, whereas their report has

.حتى تاريخه ولم يصدر تقريرهم بعد

not been issued yet.
Fourth: On 1/3/2021 an application to join

 تم التقدم بطلب لمحكمة دبي من2021/3/1  بتاريخ:رابعا

additional two entities which are working under

قبل الشركة القابضة إلدخال شركتين اضافيتين يعملون تحت

the umbrella of the Holding company:

:مظلة الشركة القابضة وهما

1- GSI Steel Construction Contracting LLC

م.م. شركة جي اس اي لمقاوالت االنشاءات المعدنية ذ-1
ح.م. شركة الخليج للصناعات الحديدة م-2

2- Gulf Steel Industries FZE

،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

Yours faithfully,

…………………………………………
Antoine Abi Rached
Group General Counsel & Company Secretary

أنطوان أبي راشد
المستشار العام للمجموعة وأمين السر

