
 

 

 

 Q&A وأجوبة أسئلة  
1.  

Do I have to accept the Offer? and 

when do I have to decide by (if want 

to accept or reject the Offer)? 

It is not mandatory to accept Meraas’ 

Offer. Shareholders have the right to 

accept or reject the Offer. Before 

accepting or rejecting the Offer, it is 

important that you understand the 

consequences of accepting or rejecting 

the Offer. 

If you accept this Offer prior to the expiry 

of the Offer Period (being 6.00p.m. on 9 

March) and the transaction conditions 

(as detailed in Meraas’ Offer Document) 

are satisfied, including the approval by 

Company Shareholders at the general 

assembly to be held on 9 March, Meraas 

will settle the cash consideration due to 

you on or around the 30 March.  

If you do not accept this Offer and the 

transaction conditions are satisfied, 

including the approval by Company 

Shareholders at the general assembly, 

Meraas intends to exercise its rights to 

mandatorily acquire your shares during 

Q2 2021.  

If you are in any doubt as to the action 

you should take, you should seek your 

own independent financial advice 

immediately from your professional 

adviser or other appropriate 

independent financial adviser who is 

licensed by SCA.  

If you are willing to accept the Offer, you 

must complete and submit the 

acceptance form no later than 6.00 p.m. 

09 March and vote in favour of the Offer-

 قبول يمكنني متى وإلى العرض؟ قبول على يجب هل
 ؟رفضه أو العرض

 أو قبول لك يحق ،مراس عرض قبول عليك يتوجب ال

 أن المهم من العرض، رفض أو قبول قبل. العرض رفض

 .العرض رفض أو قبول وعواقب نتائج وتعلم تفهم

 العرض فترة صالحية انتهاء قبل العرض هذا قبلت ذاإ

 شروط استيفاء وتم( مارس 9 في مساءً  6.00 الساعة عند)

 في بما ،(مراس عرض مستند في مفصل هو كما) الصفقة

 العمومية الجمعية في إي بي أكس دي مساهمي موافقة ذلك

 المقابل بتسوية راسم ستقوم مارس، 9 في ستنعقد التي

 .التاريخ هذا حول أو مارس 30 في لك المستحق النقدي

 بما الصفقة، شروط استيفاء وتم العرض هذا تقبل لم إذا

 الجمعية في إي بي أكس دي مساهمي موافقة ذلك في

 االستحواذ في حقوقها ممارسة مراس تعتزم العمومية،

 .2021 عام من الثاني الربع خالل أسهمك على اإللزامي

 عليك يجب الذي باإلجراء يتعلق فيما شك أي لديك كان إذا

 على المستقلة المالية مشورتك طلب عليك فيجب اتخاذه،

 مستقل مالي مستشار أو المهني مستشارك من الفور

 .والسلع المالية األوراق هيئة قبل من مرخص آخر مناسب

 نموذج إكمال عليك فيجب العرض، لقبو تعتزم كنت إذا

 من مساءً  6 الساعة يتجاوز ال موعد في وإرساله القبول

 .مارس 9 يوم



 

 

 

related resolutions at the general 

assembly on 09 March.  

2.  
Can I sell my shares in the market 

now? 

Yes, you can sell your shares in the 

market. If you complete and submit an 

acceptance form, but subsequently 

transfer any or all of your shares before 

9 March 2021, your acceptance form will 

be deemed invalid and you will not 

receive any cash consideration from 

Meraas in relation to your shares in 

respect of the Offer. 

 اآلن؟ السوق في أسهمي بيع يمكنني هل
 وتقديم باستكمال قمت إذا. السوق في أسهم بيع يمكنك نعم،

 عن التنازل أو بتحويل ذلك بعد قمت ولكنك قبول نموذج
 ،2021 مارس 9 قبل ما إلى جميعها أو أسهمك من أي

 ولن ساري غير بك الخاص القبول نموذج اعتبار فسيتم
 فيما بأسهمك يتعلق افيم مراس من نقدي مقابل أي تتلقى
 عرضبال يتعلق

 

3.  
Do I have to attend the general 

assembly meeting of 9 March? 

We strongly recommend that you attend 

the general assembly meeting and 

exercise your legal rights as a 

shareholder to vote your shares in the 

manner that you believe will achieve 

your best investment interest. 

You must attend virtually and vote 

electronically via the DFM’s e-voting 

portal. Please refer to the below link to 

get further details on how you can 

register to attend and vote at the general 

assembly remotely 

 GA Link: 

https://www.dxbentertainments.com/inv

estor-relations/general-assembly-

meeting-9th-march-2021/ 

 9 في العمومية الجمعية اجتماع حضور على يجب هل
 مارس؟

 العمومية الجمعية اجتماع بحضور بشدة نوصي
 أفضل ستحقق أنها تعتقد لتيا بالطريقة والتصويت

 .لك ستثماريةا مصلحة
 عبر إلكتروني ا التصويت و افتراضيا   الحضور يمكنك
 .المالي دبي لسوق اإللكتروني صويتالت بوابة

 
 رابط الجمعية العمومية : 

 
https://www.dxbentertainments.com/inv

-assembly-relations/general-estor
2021-march-9th-meeting/ 

4.  
What happens if the resolutions of 

the general assembly are not 

approved by Company’s 

shareholders? 

 من العمومية الجمعية قرارات قبول يتم لم إذا يحدث اذام
 إي؟ بي أكس دي مساهمي قبل

 الالزمة القرارات على المساهمين موافقة عدم حالة في

 9 بتاريخ العمومية الجمعية اجتماع في العرض لتنفيذ



 

 

 

If the shareholders do not approve the 

resolutions required to implement the 

Offer at the general assembly meeting 

on the 9 March 2021, the conditions of 

the Offer will not be met and therefore, 

there will be no acquisition of shares or 

squeeze out. However, an alternative 

resolution will be tabled at the general 

assembly to consider and approve the 

dissolution and liquidation of the 

Company. This alternative resolution will 

also set a date for a subsequent general 

assembly meeting to approve the 

Company’s liquidation plan and 

schedule approved by the Company’s 

Board of Directors and its financial 

advisor. 

If the shareholders do not approve the 

resolutions required to implement the 

Offer and vote not to approve the 

dissolution and liquidation of the 

Company, the following are the likely 

outcomes: 

• Given imminent debt obligations which 

the Company will likely not be able to 

service, the senior debt lenders may 

seek to enforce their security over the 

assets of the Company; 

• In accordance with Article 302 of the 

UAE Commercial Companies Law any 

interested party, including creditors, may 

seek to apply for the liquidation of 

Company 

• The regulator may consider options in 

the interests of the markets and 

safeguarding the creditors and 

shareholders; 

• Claims may be filed against the 

Company in court for recovery of 

 مستوفاة نتكو لن العرض شروط فأن ،2021 مارس

 شراء أو األسهم على استحواذ هناك يكون لن وبالتالي

 اقتراح يتم ذلك ومع. الشركة مساهمي من األقلية أسهم

. وتصفيتها الشركة حل على والموافقة للنظر بديل قرار

 الجمعية الجتماع موعد تحديدب البديل القرار هذا يكون

. الشركة تصفية خطة على للموافقة الحق بتاريخ العمومية

 الشركة إدارة مجلس قبل من المعتمد الزمني والجدول

 .المالي ومستشارها

 على الموافقة عدم على المساهمين تصويت حالة في

 عدم على والتصويت العرض لتنفيذ الالزمة القرارات

 المحتملة النتائج فإن وتصفيتها، شركةال حل على الموافقة

 :هي التالية

 على ضمانهم تنفيذب األولوية ذو الشركة دائني يقوم قد• 

 .إي بي كسأ دي أصول

 يجوز ،التجارية الشركات قانون من 302 ةللماد وفق ا• 

 بطلب التقدم الدائنون، ذلك في بما مصلحة، ذو طرف ألي

 إي؛ بي أكس دي لتصفية

 لصالح البدائل في النظر التنظيمية للسلطة يجوز• 

 .والمساهمين الدائنين وحماية األسواق

 المحكمة في إي بي أكس دي ضد الدعاوى رفع يجوز• 

 و. القائمة األرصدة السترداد

 .الشركة ضد تصفية دعاوى بإجراء الدائنون قيام• 



 

 

 

outstanding balances by interested 

parties; and 

• Creditors of the Company may seek to 

pursue an insolvent liquidation of the 

Company. 

 

5.  
Can I request Meraas to transfer the 

consideration of my shares to my 

bank account directly without 

completing the acceptance form? 

No, this is not possible. In order to 

receive the proceeds of the sale of your 

shares you must complete the 

acceptance form and submit it before 

6.00 p.m. 09 March. 

If the conditions of the transaction are 

satisfied, you will receive the cash 

consideration payable to you through 

the relevant payment method you have 

registered with Dubai CSD. You may 

update your payment method via DFM 

eServices at www.dfm.ae. 

 إلى أسهمي مقابل تحويل مراس من أطلب أن يمكنني هل
 القبول؟ نموذج استكمال دون مباشرة المصرفي حسابي

 بيع عائدات تلقي أجل من أنه حيث. ممكن غير هذا ال،
 قبل وإرساله القبول نموذج إكمال عليك يجب أسهمك،
 .مارس 09. مساءً  6.00 الساعة

 النقدي المقابل فستتلقى الصفقة، شروط استيفاء تم إذا
 التي الصلة ذات الدفع طريقة خالل من لك الدفع المستحق

 تحديث يمكنك. لإليداع دبي شركة في بتسجيلها قمت
 لسوق اإللكترونية الخدمات عبر بك الخاصة الدفع طريقة
 .www.dfm.ae على المالي دبي

 

6.  
Why do I have to accept to sell my 

shares at 8 fils per share? I believe 

that my shares are worth more 

In determining the 8 fils, Meraas, 

together with external advisors, 

considered several standard valuation 

methodologies which resulted in a 

negative equity valuation of the 

Company. The 8 fils represents a 189% 

premium to the underlying book value of 

the Company as at 31 December 2020 

Shuaa Capital prepared a fairness 

opinion for the Board of the Company 

stating that the offer price of 8 fils per 

 أعتقد للسهم؟ فلس 8 بسعر أسهمي بيع قبول على لماذا
 ؟أكثر تستحق أسهمي أن

 جنب إلى جنب ا ،مراس قامت فلس، 8 الـ قيمة تحديد دعن
 منهجيات من العديد بدراسة خارجيين، مستشارين مع

 أكس دي ألسهم سلبي تقييم عنها نتج التي المعيارية التقييم
 كابيتال شعاع شركة قامت ذلك، إلى باإلضافة. إي بي

 موضحا ً إي بي أكس دي إدارة مجلسل عادال ً رأي ا بإعداد
. المالية الناحية من للمساهمين عادل العرض سعر أن

 أم بي ك بتعيين إي بي أكس دي قامت ذلك، إلى باإلضافة
 تقييم إلجراء مستقل، استشاري تقييم أخصائي بصفتها جي

ا  إي بي أكس دي ـشركةل 2020 ديسمبر 31 من اعتبار 
 القيمة تقييم في إي بي أكس دي إدارة مجلس لمساعدة
 بناءً . إي بي أكس دي في األسهم من ٪100 بةبنس العادلة



 

 

 

share is fair from a financial point of view 

to shareholders.  

In addition, the Company also appointed 

KPMG, as an independent valuation 

specialist, to undertake a valuation as at 

31 December 2020 of the Company to 

assist the Company Board in assessing 

the fair value of 100% of the shares in 

the Company. KPMG confirmed that the 

underlying value of Company was in the 

range of negative AED5.3bn to positive 

AED221m. On that basis, we believe 

that the Meraas Offer of 8 fils per share 

(i.e. valuing the Company at AED640m) 

is fair.  

 

 فلس 8 بمبلغ المقدر العرض سعر فإن الخبراء، رأي على
 .العرض وقت الحصة تستحقه مما أكثر

7.  
What shall I do if I have a question 

and the representatives in the branch 

offices of ENBD could not answer it? 

If you have any other questions, please 

contact: (i) ENBD's call centre at 04 316 

0066; or (ii) DFM’s call center at 04 305 

5555 Or email 

customerservice@dfm.ae. 

 في الممثلين يتمكن ولم سؤال لدي كان إذا أفعل اذام
 اإلجابة من يالوطن دبي اإلمارات لبنك الفرعية المكاتب
 عليه؟

( 1: )بـ االتصال فيرجى أخرى، أسئلة أي لديك كانت إذا
 على الوطني دبي اإلمارات بنك اتصال مركز

 المالي دبي سوق اتصال مركز( 2) أو ؛043160066
: اإللكتروني البريد أو 043055555 على

customerservice@dfm.ae. 

 


