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Date: 21/02/2022 
 

 21/02/2022 التاريخ: 

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: disclosure regarding the settlement 

of the mandatory acquisition procedures by 

Maple of shares in DAMAC  

الموضوع: افصاح بخصوص نهاية اجراءات االستحواذ  
  االلزامي من قبل شركة ميبل على أسهم شركة 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 )"

داماك )باستثناء أسهم داماك  شركة على جميع األسهم في

 المملوكة لشركة ميبل ومساهمة مقدم العرض النهائي على

 النحو المحدد ووفقًا للشروط الموضحة في مستند عرض

 (.2021أكتوبر  28ميبل، بتاريخ  شركة

On 14 February 2022, DAMAC announced that 
the objection period for the mandatory acquisition 
ended on 13 February 2022 and that neither 
DAMAC nor Maple had received any objections to 
the mandatory acquisition announced on 13 
December 2021. 

االعتراض مدة  فبراير اعلنت شركة داماك ان 14وبتاريخ  

 2022فبراير  13الستحواذ اإللزامي قد انتهت في ا على

ميبل أي شركة داماك او  شركة لم تتلق أي من وأنها

 13نه في اعتراض على االستحواذ اإللزامي المعلن ع

 .2021ديسمبر 

On 15 February 2022 and following instructions 
from DAMAC, DFM suspended the trading 
DAMAC shares in preparation for the settlement 
of the mandatory squeeze out procedures by 
Maple of shares in DAMAC.  

 ، قامداماكليمات من وبعد تع 2022فبراير  15وبتاريخ  

اسهم داماك تمهيداً لتسوية سوق دبي المالي بتعليق تداول 

اجراءات االستحواذ االلزامي من قبل شركة ميبل على اسهم 

 شركة داماك.

We wish to inform you that on this day, 
corresponding to 21 February 2022, the 
mandatory acquisition procedures have been 
settled in accordance with Article (11) of Decision 
of the Chairman of the SCA Board of Directors 
No. (18/R.M) of 2017 concerning the Rules of 
Acquisition and Merger of Public Shareholding 
Companies and in coordination with Dubai 
Financial Market and Dubai CSD and all 
remaining DAMAC shares (not already held by 
Maple or the Ultimate Offeror) have been re-
registered in the name of Maple in DAMAC’s 
share register. 

 

، 2022فبراير  21نود اخطاركم بأنه في هذا اليوم والموافق  

( من 11وفقاً للمادة )تم تسوية اجراءات االستحواذ االلزامي 

/ ر. م( لسنة 18قرار رئيس مجلــس إدارة الهيئــة رقم )

بشأن قواعد االستحواذ واالندماج للشركات المساهمة  2017

دبي لاليداع  بالتنسيق مع سوق دبي المالي ومركز العامة

وانه تم اعادة تسجيل جميع أسهم شركة داماك المتبقية )غير 

( باسم مقدم العرض النهائيأو ل المملوكة اصالً لشركة ميبل

  .شركة ميبل في سجل أسهم شركة داماك
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Accordingly, the statement of the consolidated 
ownership of the Ultimate Offeror in addition to 
the ownership of the Associate Group Members 
has increased from 95.537% before the 
commencement of the mandatory acquisition 
process to 100% after completion of the 
mandatory acquisition process. 

ً لذلك، ارتفعت نسبة الملكية المجمعة لمقدم العرض   وفقا

ً اليها ملكية المجموعة المرتبطة من النهائ ي مضافا

قبل بدء اجراءات االستحواذ االلزامي الى  95.537%

  بعد استكمال اجراءات االستحواذ االلزامي.100ٌ%

 

 

 

 

Kind regards,  
 
 
 
 
 
 
 
Ahmed Fiala 

Board Secretary  

 ،،،التحيات أطيب مع

           

 

 أحمد فياله 

 دارةاإلمجلس  سكرتير

 


