
الخطوات الواجب إتباعها للمساهمين في حال موافقتهم عى العرض

عرض شركة مراس لالستحواذ على شركة دي إكس بي إنترتيمنتس

www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/ للحصول على معلومات إضافية ، يرجى زيارة الموقع االلكتروني
0066 316 04أو اتصل بمركز االتصال المخصص على        من 8:00 صباًحا إلى 4:00 مساًء ، من السبت إلى الخميس

AED

الخطوة 5الخطوة 3الخطوة 1

الخطوة 4الخطوة 2

تأكيد مساهمتكم
عند استالم إشعار العرض، تحقق من كمية 

أسهم دي إكس بي إنترتينمنتس التي 
تمتلكها

المشاركة في العرض النقدي
قم بتنزيل وملء طلب قبول العرض وإرسالة 
للجهات المختصة وفق¡ للتعليمات الواردة في 

النموذج من 9 فبراير إلى 9 مارس

الحصول على التسوية النقدية
إذا تمت الموافقة على العرض، فسيتم تحويل 
ا¨موال مقابل أسهمك المطروحة إلى حسابك 

المصرفي المعين بعد استيفاء الشروط 
التنظيمية والمتطلبات االخرى

AED

إقرأ منشورات عملية العرض النقدي
 المدرجة في ا±خطارات التي تلقيتها للرجوع
إلى الشروط الخاصة بالعرض واالطالع على 

المستندات الالزمة

صوت فى إجتماع الجمعية العمومية
الحضور الجتماع الجمعية العمومية لشركة

دي إكس بي إنترتينمنتس في 9 مارس للتصويت 
على العرض

Steps required by shareholders wishing to accept the o�er

For additional information please visit www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/
or call the dedicated call centre on 04 316 0066 from 8:00 AM to 4:00 PM, Saturday to Thursday

AED
AED

STEP 1 STEP 3 STEP 5

STEP 2 STEP 4

CONFIRM
YOUR SHAREHOLDING

Upon receipt of the o�er 
notification, check the amount

of DXBE shares you hold

PARTICIPATE
IN TENDER OFFER

Download, fill and submit your 
acceptance form as per the 

instructions set out in the form 
from 09 February to 09 March

COLLECT
FUNDS

If the o�er is approved, funds 
against your tendered shares will 

be transferred to your bank 
account after the fulfilment of 

regulatory and other conditions

READ
TRANSACTION MATERIALS

Click on the link included in the 
notifications you received to consult 
the terms and conditions of the o�er 

and access the transaction documents

VOTE
AT THE GENERAL ASSEMBLY

Attend DXBE’s general assembly 
meeting on 09 March to vote on

the o�er

O�er by Meraas to acquire DXB Entertainments


