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Disclaimer
PRESENTATION AND ITS CONTENTS ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO ANY JURISDICTION WHERE
SUCH DISTRIBUTION IS UNLAWFUL.

This presentation has been prepared and issued by DXB Entertainments PJSC (the “Company”). For the purposes of this notice, “presentation” means this document, its contents or
any part of it, any oral presentation, any question or answer session and any written or oral material discussed or distributed during the presentation meeting.

The information set out in this presentation may be subject to updating, revision, verification and amendment and such information may change materially. Neither the Company, any
of its parent or subsidiary undertakings, the subsidiary undertakings of such parent undertakings, nor any of such person’s respective directors, officers, employees, agents, affiliates
or advisers is under an obligation to update or keep current the information contained in this presentation to which it relates or to provide the recipient of with access to any
additional information that may arise in connection with it and any opinions expressed in this presentation are subject to change without notice. None of the Company or any of its
parent or subsidiary undertakings, or the subsidiary undertakings of such parent undertakings, and any of such person’s respective directors, officers, employees, agents, affiliates or
advisers shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from any use of this presentation, or otherwise arising in connection with this
presentation.

This presentation is an advertisement for the purposes of the United Kingdom Prospectus Rules and the information contained herein are not an offer of securities for sale in the
United States nor any other jurisdiction. This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, any offer, invitation, solicitation or recommendation to
purchase, sell or subscribe for any securities in any jurisdiction nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment
whatsoever.

This presentation is for information purposes and convenient reference. It is not definitive advice, nor should it be relied upon as such. This presentation does not purport to contain
all of the information that may be required to evaluate any potential transaction and should not be relied on in connection with any such potential transaction. Any projection,
estimate, forecast or other ‘forward-looking’ statement in this presentation only illustrates hypothetical performance under specified assumptions of events or conditions, and is not
a reliable indicator of future performance.

To the extent available, the industry and market data contained in this presentation may have come from official or third party sources. Such third party industry publications, studies
and surveys generally state that the data contained therein have been obtained from sources believed to be reliable, but that there is no guarantee of the accuracy or completeness
of such data. While the Company believes that each of these publications, studies and surveys has been prepared by a reputable source, the Company has not independently verified
the data contained therein. In addition, certain of the industry and market data contained in this presentation come from the Company's own internal research and estimates based
on the knowledge and experience of the Company's management in the market in which the Company operates. While the Company generally believes that such research and
estimates are reasonable and reliable, they, and their underlying methodology and assumptions, have not been verified by any independent source for accuracy or completeness and
are subject to change without notice. Accordingly, undue reliance should not be placed on any of the industry or market data contained in this presentation.

You agree to be bound by the foregoing limitations and conditions and, in particular, will be deemed to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to
comply with the contents of this notice.
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نبذة عن العملية
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إلىللتحولقابلةسنداتاصدارعلىإنترتينمنتسبيإكسديشركةإدارةمجلسوافق
الدوريةالمصاريفمتطلباتلتغطيةوذلك")العملية(""مراس"الرئيسيالمساهملصالحأسهم

.العاملالمالورأسالمالورأسالبنكيةللتسهيالت

التعادلتحقيقلهايتسنىحتىإماراتيدرهممليار1.2بقيمةرئيسيتمويلالىبحاجةالشركة
مليون700بقيمةالرئيسيالمساهممنثانويقرضمنالمطلوبالتمويلويتكون.النقدي
نوفمبر28بتاريخالمنعقدةالعموميةالجمعيةفيعليهالموافقةبالفعلتمتإماراتيدرهم

.إماراتيدرهممليون500بقيمةاضافيتمويلالىباالضافة،")الثانويالقرض("2017

درهممليون700بقيمة(عليهالموافقةتمتالذيالثانويالقرضضماالدارةمجلسيقترحلذا
مليون500(بقيمةالمطلوبالتمويلمعالثانويالقرضعنالناتجةالفوائدإلىباإلضافة)إماراتي

إماراتيدرهممليار1.235عنتزيدالإجماليةبقيمةسنداتاصدارمقابلفيوذلك)إماراتيدرهم
.الشركةفيأسهمإلىللتحولقابلة



للتحول إلى أسهم في الشركةلماذا ستصدر الشركة سندات قابلة 

اإلضافيالتمويلستتضمنوالتيإماراتيدرهممليار1.2بمبلغتمويلالىبحاجةالشركة
.النقديالتعادلتحقيقلهايتسنىحتىوذلكدرهممليون500بمبلغ

تبلغالتيالبنكيةالتسهيالتيخصفيماالماليينشركائهامنالدعمعلىالشركةحصلت
.ريزورتسآندباركسدبيمناالولىللمرحلةسحبهاتموالتيإماراتيدرهممليار4.2قيمتها

مناالعفاءالىباالضافةالمطلوبةالدفعاتسدادتأجيلسيتمالجديدةالشروطعلىوبناءا
.سنواتثالثلمدةالتحملاختبارات

الشركةفيأسهمإلىللتحولقابلةسنداتشكلعلىالتمويلخياراناالدارةمجلسقررلذا
مليون500بقيمةاالضافيالتمويلفيهابماللشركةالنقديةالمتطلباتلتغطيةحاليًااألفضلهو

.إماراتيدرهم
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أهم الشروط للسندات للقرض القابل للتحويل

المساهمونعليهوافقالذياماراتيدرهممليون700المبلغتشمل(إماراتيدرهممليار1.235عنيزيدالما
تهارأسملسيتموالتيالثانويالقرضعلىالمستحقةللفوائدباإلضافةاألصليةالثانويالقرضاتفاقيةفي

)الشركةفيألسهمللتحولالقبلالسندقيمةعلى
قيمة السندات

مأسهإلىتحويلهايتموإماالسنداتقيمةإلى)رأسملتها(اضافتهايتمسنوي،ربعبشكلمتراكمةسنويًا،8%
االستحقاقوقتسدادهايتمأوالتحولتاريخعند نسبة الفوائد

الرئيسيللقرضتابعمضمون،غير الضمانات

بعدأشهر)6(ستةفترةخاللأكثرأو)3(شرائح3خاللمنالرئيسيالمبلغفياالكتتابفيالحقالسنداتلحملة
السنداتإصداربدءتاريخ الشرائح

سهملكلدرهم1.04 سعر التحويل

2026يونيو30فيوتنتهياإلصدارتاريخمنتبدأ الفترة الزمنية للسندات

كماالفترةزيادةتماذااال(.2024ديسمبر31بتاريخوالمنتهية٢٠٢١يناير١بينالواقعةالفترةمابيناختياريالتحول
)مقبالًلكمشرحهسيتم التحولفترة 

التجاريةالشركاتبشأن2015لسنة)2(رقماالتحاديالقانونمن)152(المادةعلىاالطالعبعد
بشأن2016لسنة)م.ر/7(رقمالقراروالسلعالماليةاألوراقهيئةإدارةمجلسقرارمن)15(والمادة

دخولاإلدارةمجلسيقترح،"العامةالمساهمةالشركاتوحوكمةالمؤسسياالنضباطمعايير"
عالقةذوأطرافبصفتهمالشركةأسهمألغلبيةالمالكينالمساهمينمعاتفاقيةفيالشركة

شركة،)ممذش(القابضةمراسشركةلصالحالشركةفيألسهمللتحولقابلةسنداتوإصدار
للوجهةمراسوشركة%0.48بنسبةالشركةفيشريكبصفتهامحدودة،مسئوليةذات

بنسبةوذلك%51.82بنسبةشريكبصفتهامحدودةمسئوليةذاتشركةم.م.ذ.شالترفيهية
:االتيةللشروطوفقًاالشركة،مالرأسفيمنهماكالًمساهمةنسبةحسبتناسبية



تفاصيل العملية

فيالسهمللتحولقابلةسنداتبإصداراالخرى،الرقابيةوالجهاتالمساهمينموافقةبعدالشركةستلتزم
و)م.م.ذ.ش(القابضةمراٍسشركتيلصالحإماراتيدرهممليار1.235عنتزيدالاجماليةبقيمةالشركة

:التاليبالشكل)م.م.ذ.ش(الترفيهيةللوجهةمراسشركة

.).م.م.ذ.ش(القابضةمراسشركةلصالحاماراتيدرهم1,222,650,000بقيمةأقصىبحدسنداتإصدار•
.).م.م.ذ.ش(الترفيهيةللوجهةمراسشركةلصالحاماراتيدرهم12,350,000بقيمةأقصىبحدسنداتإصدار•

في الشركة وفقًا لشروط وأحكام إصدار ألسهم السندات المصدرة لحاملي السندات الحق في تحويل جميع 
.  تلك السندات

:التحولفترة 

.2024ديسمبر 31الى نهاية 2021يناير 1ستبدء فترة التحويل من •
31درهم اماراتي، فأنه سيتم تمديد الفترة حتى نهاية 1.04اذا كان حجم متوسط سعر السهم اقل من •

.2025ديسمبر 
30درهم اماراتي فسيتم تمديد الفترة الى نهاية 1.04وفي حال استمر حجم متوسط سعر السهم اقل من •

.2026يونيو 
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الخطوات القادمة



تصويت المساهمين في الجمعية العمومية

المقررالعموميةالجمعيةاجتماعفي)ع.م.ش(إنترتينمنتسبيإكسديشركةادارةمجلسسيقترح
مليار1.235عنتزيدالاجماليةبقيمةالشركةفيألسهمللتحولقابلةسندات2018أبريل25تاريخفيانعقاده

منسيُطلبحيث،)الثانويللقرضالمستحقةللفوائدباإلضافةإماراتيدرهممليار1.2(اماراتيدرهم
.للتحولالقابلةالسنداتاصدارقرارعلىالتصويتالمساهمين

موافقةيعنيمماخاصقرارسيتطلبالشركةفيألسهمللتحولالقابلةالسنداتاصدارقرارعلىالموافقة
اصداروألغراض(2018أبريل25فيانعقادهالمقررالعموميةالجمعيةالجتماعالحاضرينالمساهمينأرباعثالثة

الترفيهيةللوجهةومراس"م.م.ذ.ش"القابضةمراستمثلالتياألسهماحتسابيتملنالخاصالقرار
.)التصويتعمليةأثناء"م.م.ذ.ش"

رتمريأثناءالتصويتيمكنهمالوبالتاليالعالقةذوياالطرافضمنمنلمراسالتابعينالشركتينكالتعد
.العموميةالجمعيةفيالخاصالقرار
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