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Date: 14/02/2022 
 

 14/02/2022التاريخ:  

Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai, UAE 

 حامد أحمد عليالسيد/  
 الرئيس التنفيذي

 سوق دبي المالي 
 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

Dear Sir,   تحية طيبة وبعد،،، 

Subject: End of notice period for mandatory 
acquisition of shares in DAMAC 

الموضوع: نهاية مدة االخطار لالستحواذ اإللزامي على  
 أسهم في داماك

DAMAC Properties Dubai Co. PJSC (“DAMAC”) 
announced on 13 December 2021 that it had 
received a notification from Maple Invest Co 
Limited (“Maple”) in regard to the mandatory 
acquisition of all shares in DAMAC (excluding the 
DAMAC Shares held by Maple and the Ultimate 
Offeror’s Shareholding as defined and in 
accordance with the terms described in the Maple 
Offer Document, dated 28 October 2021).  

 

، أعلنت شركة داماك العقارية 2021ديسمبر  13بتاريخ  
"( أنها تلقت إشعاراً من شركة ميبل داماكدبي ش.م.ع )"

"( فيما يتعلق باالستحواذ اإللزامي ميبلإنفست كو ليمتد )"
على جميع األسهم في داماك )باستثناء أسهم داماك المملوكة 

و لشركة ميبل ومساهمة مقدم العرض النهائي على النح
المحدد ووفقًا للشروط الموضحة في مستند عرض ميبل، 

 (.2021أكتوبر  28بتاريخ 
 

DAMAC shareholders are notified that the notice 
period for the mandatory acquisition ended on 13 
February 2022. As of today’s date 14 February 
2022, neither DAMAC nor Maple has received 
any objection to the mandatory acquisition 
announced on 13 December 2021. 

 

هذا إخطار لمساهمي داماك بأن مدة اإلخطار لالستحواذ  
. اعتباًرا من 2022فبراير  13اإللزامي قد انتهت في 

، لم تتلق أي من داماك او ميبل  2022-2-14تاريخ اليوم
 13اإللزامي المعلن عنه في أي اعتراض على االستحواذ 

 .2021ديسمبر 

DAMAC will instruct the DFM to suspend trading 
of its shares with effect from Tuesday 15 
February 2022 and all remaining DAMAC shares 
(not already held by Maple) will be re-registered 
in the name of Maple in DAMAC’s share register 
as of 20 February 2022. Maple will settle any 
cash consideration due to those remaining 
DAMAC shareholders through the relevant 
payment method as registered with Dubai CSD at 
DFM by such DAMAC shareholders. 

 

الي بتعليق تداول ستصدر داماك تعليمات لسوق دبي الم 
وسيتم  2022فبراير  15أسهمها اعتباًرا من يوم الثالثاء 

إعادة تسجيل جميع أسهم داماك المتبقية )غير المملوكة 
اصال لشركة ميبل( باسم شركة ميبل في سجل أسهم داماك 

 . ستقوم ميبل بتسوية أي2022فبراير  20اعتباًرا من
مقابل نقدي مستحق لمساهمي داماك المتبقين من خالل 
طريقة الدفع ذات الصلة كما هي مسجلة لدى مركز دبي 
لإليداع في سوق دبي المالي من قبل مساهمي داماك 

 المعنيين.

Shareholders who did not opt for a payment 
method with the Dubai CSD are requested to 
contact Dubai CSD to update their payment 
information and receive their cash considerations 
within six months of the date of this notice. After 
the lapse of this period, DAMAC shareholders will 
need to contact Maple directly to receive their 
cash consideration. For further information, 
please contact the following number: 

 

على المساهمين الذين لم يختاروا طريقة الدفع مع شركة  
دبي لإليداع التواصل مع شركة دبي لإليداع لتحديث بيانات 
الدفع الخاصة بهم وتلقي المقابل النقدي الخاص بهم خالل 

ه الفترة، ستة أشهر من تاريخ هذا اإلشعار. بعد انقضاء هذ
يتوجب على مساهمي داماك االتصال بشركة ميبل مباشرة 
لتلقي المقابل النقدي الخاص بهم. لمزيد من المعلومات، 

 يرجى االتصال على الرقم التالي:
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Customer Service at DFM 

Telephone: +971 4 305 5555 

Email: customerservice@dfm.ae 

 

  
 خدمة العمالء في سوق دبي المالي

 97143055555+رقم الهاتف: 
  customerservice@dfm.aeالبريد اإللكتروني: 

It is expected that the process of paying the 
proceeds of the mandatory acquisition to the 
DAMAC shareholders will commence on 20 
February 2022. 

 

من المتوقع أن تبدأ عملية دفع عائدات االستحواذ اإللزامي  
 .2022فبراير  20لمساهمي داماك في 

Kind regards,  
 
 
 
 
 
 
 
Ahmed Fiala 

Board Secretary  

 التحيات،،، أطيب مع

           

 

 أحمد فياله 

 ارةسكرتير مجلس اإلد
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