Emirates Refreshments Public Joint-Stock
Company
(“ERC” or the “Company”)

شركة اإلمارات للمرطبات شركة مساهمة عامة
)"("شركة اإلمارات للمرطبات" أو "الشركة

Dear Shareholders of Emirates Refreshments
P.S.C.

ع.م.السادة شركة اإلمارات للمرطبات ش
تحية طيبة وبعد؛

THIS LETTER IS IMPORTANT AND
REQUIRES YOUR ATTENTION. If you are
in any doubt as to the action you should take, it is
recommended that you seek your own
independent financial advice from your
stockbroker, accountant or other appropriate
independent financial adviser. If you have sold or
otherwise transferred all of your shares in the
Company, please send this letter as soon as
possible to the stockbroker, bank or other agent
through whom the sale or transfer was effected
for delivery to the purchaser or transferee. If you
have sold or transferred only part of your shares
in ERC, you should retain this letter and consult
the stockbroker, bank or other agent through
whom the sale or transfer was effected. This
letter is not being published or distributed, and
should not be forwarded or transmitted, in or into
or to any jurisdiction outside the UAE where the
issue of the new ERC shares would or may
violate the law of, or regulation applicable to, that
jurisdiction.

 إذا كان لديكم أي شك فيما.هذه الرسالة مهمة وتستدعي انتباهكم
 فمن املستحسن طلب الحصول،يتعلق باإلجراء الذي يجب عليكم اتخاذه
على مشورة مالية مستقلة من سمسار البورصة أو املحاسب أو أي
 إذا قمتم ببيع أو نقل ملكية جميع.مستشار مالي مستقل مناسب آخر
 يرجى إرسال هذه الرسالة في أقرب وقت ممكن إلى،أسهمكم في الشركة
سمسار البورصة أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خالله تنفيذ البيع أو
 إذا قمتم ببيع أو نقل ملكية.التحويل لتسليمه إلى املشتري أو املنقول إليه
 فيجب عليكم االحتفاظ بهذه الرسالة،جزء فقط من أسهمكم في الشركة
واستشارة سمسار البورصة أو البنك أو أي وكيل آخر تم البيع أو التحويل
 وينبغي أال يعاد توجيهها، ال يجوز نشر هذه الرسالة أو توزيعها.من خالله
 في أي والية قضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث،أو نقلها
يكون إصدار أسهم الشركة الجديدة مخالفا للقانون أو اللوائح املعمول
.بها في تلك الوالية القضائية

The approval of the Securities and Commodities
Authority (the “SCA”) permitting the
publication of this letter does not constitute an
endorsement of the merits of the Transaction (as
defined below), or of the accuracy, completeness
or adequacy of the information contained herein.
The SCA accepts no responsibility or liability for
any damages or losses suffered or incurred by
any person as a result of reliance on this letter or
any part thereof. The ERC Board confirms that
there is no omission of any facts or material
information in this letter, the inclusion of which
may result in any statement contained herein to
be misleading or which may adversely impact the

ال تشكل موافقة هيئة األوراق املالية والسلع ("هيئة األوراق املالية
والسلع") التي تسمح بنشر هذه الرسالة مصادقة على حيثيات املعاملة
(على النحو املحدد أدناه) أو دقة املعلومات الواردة في هذه الرسالة
 ال تتحمل هيئة األوراق املالية والسلع أي مسؤولية أو.واكتمالها ومالءمتها
التزام عن أي أضرار أو خسائر يتحملها أو يتكبدها أي شخص نتيجة
 يؤكد مجلس إدارة الشركة أنه.االعتماد على هذه الرسالة أو أي جزء منها
ال يوجد في هذه الرسالة إغفال ألي حقائق أو معلومات جوهرية قد يترتب
ً
ً مضلال أو قد يؤثر
سلبا
على تضمينها أن يكون أي بيان وارد في هذه الرسالة
.على قرار االستثمار فيما يتعلق باملعاملة

investment decision
Transaction.

with

respect

to

the

Statements contained in this letter are made as at
the date of this letter, unless some other time is
specified in relation to them, and the publication
of this letter (or any action taken pursuant to it)
shall not give rise to any implication that there
has been no change in the facts or affairs of the
Company as set out in this letter since such date.
Nothing contained in this letter is intended to be
or shall be deemed to be a forecast, projection or
estimate of the future financial performance of
the Company.

 ما لم،صدرت البيانات الواردة في هذه الرسالة كما في تاريخ هذه الرسالة
 ولن يؤدي نشر هذه الرسالة (أو أي إجراء،يحدد وقت آخر فيما يتعلق بها
يتم اتخاذه بموجبها) إلى أي إشارة ضمنية إلى عدم حدوث أي تغيير على
.وقائع أو شؤون الشركة على النحو املبين في هذه الرسالة منذ ذلك التاريخ
ال تحتوي هذه الرسالة على أي نص يقصد منه أن يكون أو يعتبر بمثابة
.توقع أو تنبؤ أو تقدير لألداء املالي املستقبلي للشركة

No person has been authorised to give any لم يصرح ألي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي تعهدات بخالف
information or to make any representations other  يجب عدم االعتماد على، وفي حالة تقديمها،تلك الواردة في هذه الرسالة
than those contained in this letter and, if given or هذه املعلومات أو اإلقرارات باعتبارها صادرة عن الشركة أو أي من
made, such information or representations must
.مستشاريهما فيما يتعلق باملعاملة
not be relied on as having been authorised by the
Company or any of their advisers in connection
with the Transaction.

1. INTRODUCTION

 مقدمة-1

ERC has been facing operational and financial
challenges over the last few years which were
further exacerbated by the pandemic.

لقد واجهت الشركة تحديات تشغيلية ومالية على مدار السنوات القليلة
املاضية والتي تزايدت نتيجة لتفش ي الجائحة

Following the assessment of the relevant options
and considering the best interest of all
stakeholders, ERC Board recommends raising
AED300 million through issuance of mandatory
convertible bond (“MCB”) which will convert
into the shares of the Company immediately after
issuance (“Transaction”).

 عقب تقييم الخيارات ذات الصلة ومراعاة،يوص ي مجلس إدارة الشركة
 مليون درهم300  بزيادة،مصلحة جميع أصحاب املصلحة على أكمل وجه
إماراتي من خالل إصدار سندات قابلة للتحويل اإللزامي ("السندات
القابلة للتحويل اإللزامي") تحول إلى أسهم الشركة عقب اإلصدار
.)"("املعاملة

 عين مجلس إدارة الشركة ("مجلس،ملواجهة التحديات املالية للشركة
To address the Company’s financial challenges, إدارة الشركة") مستشارين ماليين وقانونيين للمساعدة في وضع خطة
the Board of Directors of ERC (the “ERC
.إعادة رسملة تتضمن تقييم خيارات زيادة رأس املال
Board”) had appointed financial and legal
advisors to assist in the development of a
recapitalization plan including evaluation of
capital raising options.

I am writing to you, on behalf of the ERC Board,  لتقديم تحديث بشأن خطة، نيابة عن مجلس إدارة الشركة،أكتب إليكم
to provide an update on the recapitalization plan
.إعادة الرسملة باإلضافة إلى مزيد من التفاصيل بشأن املعاملة
as well as further details of the Transaction.

تحديث بشأن الوضع املالي الشركة

2. UPDATE ON ERC FINANCIAL
SITUATION

-2

Balance Sheet | AED mn

2020

2021

2021

2020

امليزانية العمومية | مليون درهم

Total Assets

44.6

67.4

67.4

44.6

مجموع األصول

Total Liabilities

25.6

46.3

46.3

25.6

إجمالي الخصوم

Share Capital

30.0

30.0

30.0

30.0

Reserves

0.3

0.8

رأس املال السهمي

(11.4)

(9.7)

0.8

0.3

االحتياطيات

Total Equity

19.0

21.1

)9.7(

)11.4(

الخسائر املتراكمة

Total Liabilities & Equity

44.6

67.4

21.1

19.0

إجمالي حقوق امللكية

67.4

44.6

مجموع الخصوم وحقوق امللكية

Accumulated Losses

Income Statement | AED mn

2020

2021

Revenue, net

24.8

23.0

2021

2020

بيان الدخل | مليون درهم

Gross Profit

10.4

9.0

23.0

24.8

 الصافي،اإليرادات

Operating Income (Loss)

(8.3)

(9.8)

9.0

10.4

الربح اإلجمالي

Net Income (Loss)

(7.2)

1.9

)9.8(

)8.3(

)الدخل التشغيلي (الخسائر

1.9

)7.2(

)صافي الدخل (الخسارة

The Company’s financial position as of
December 31, 2021 is challenging due to:
▪ Ongoing operating losses, with Net Income
mainly driven by capital gains on financial
investments
▪ Strained liquidity position
▪ Business essentially funded by nonoperating activities from rental income and
proceeds from divestment of properties, as
well as loans from related parties
▪ Increased reliance on borrowings to fund
operations through an overdraft facility

ً
 صعوبات وذلك2021  ديسمبر31 اعتبارا من
يواجه الوضع املالي للشركة
:لألسباب التالية
▪ الخسائر التشغيلية املستمرة مع اعتماد صافي الدخل بشكل
أساس ي على املكاسب الرأسمالية من االستثمارات املالية
▪ وضع السيولة املحدود
▪ تمويل األعمال في األساس من خالل األنشطة غير التشغيلية من
 وكذلك من القروض من،إيرادات اإليجار وعائدات بيع العقارات
األطراف ذات العالقة
▪ زيادة االعتماد على االقتراض في تمويل العمليات من خالل تسهيل
السحب على املكشوف

The Company’s tight liquidity position as well as يجب حل وضع السيولة الصعب للشركة باإلضافة إلى مشكلة الخسائر
ً
high accumulated losses to share capital ratio اعتبارا
%32 املتراكمة املرتفعة إلى نسبة رأسمال األسهم (التي بلغت حوالي
issue (c. 32% as of December 31, 2021) need to ) لضمان استمرارية العمليات واالمتثال للمتطلبات2021  ديسمبر31 من
be resolved to ensure continuity of the operations
.التنظيمية
and compliance with regulatory requirements.

3. OVERVIEW

OF THE RECAPITALIZATION
PLAN AND THE TRANSACTION

نظرة عامة على خطة إعادة الرسملة واملعاملة

-3

ً باإلضافة إلى التقييم الذي تم إجراؤه
Further to the assessment carried out along with ،جنبا إلى جنب مع املستشارين
the advisors, ERC Board recommends  مليون300 يوص ي مجلس إدارة الشركة بإجراء زيادة رأسمالية بقيمة
undertaking AED 300 million capital raise :درهم إماراتي من خالل إصدار سندات قابلة للتحويل اإللزامي من أجل
through issuance of MCB to:

▪ BOOST

THE EQUITY POSITION AND

RESOLVE ACCUMULATED LOSSES TO
SHARE CAPITAL RATIO SITUATION,

▪ RESOLVE

THE

TIGHT

LIQUIDITY

SITUATION AND REDUCE RELIANCE
ON DEBT FUNDING, AND

▪ DIVERSIFY AND ENHANCE OVERALL
RETURNS FOR THE SHAREHOLDERS.

▪ تعزيز مركز حقوق امللكية وحل وضع نسبة الخسائر
،املتراكمة إلى رأسمال األسهم
▪ حل مشكلة السيولة الصعبة وتقليل االعتماد على
،تمويل الديون
.▪ تنويع وتعزيز العائدات اإلجمالية للمساهمين

تسرد الشروط الرئيسية للسندات قابلة للتحويل اإللزامي أدناه:
صدر:
امل ِ

شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع

حجم اإلصدار:

حتى  300مليون درهم

سعر السند
القيمة االسمية

| درهم واحد لكل سند قابل للتحويل اإللزامي

عدد السندات:

حتى 300,000,000

سعر التحويل:

 1.0درهم لكل سهم

تاريخ التحويل:

عقب اإلصدار مباشرة

األهلية:

سيكون طرح السندات القابلة للتحويل
ً
اإللزامي متاحا للمساهمين الحاليين اعتبارا
من التاريخ املتفق عليه واملحدد من قبل
الجمعية العامة.

االكتتاب
والتخصيص:

يقتصر االكتتاب على السندات القابلة
للتحويل اإللزامي وتخصيصها على ملكية
املساهم في الشركة (يمكن للمساهمين
االكتتاب على عدد  10سندات قابلة للتحويل
اإللزامي عن كل سهم يمتلكونه).
سيقتصر حجم اإلصدار على االكتتابات
املستلمة من املساهمين الحاليين.
سيتم إلغاء السندات القابلة للتحويل
اإللزامي املتبقية التي لم يتم االكتتاب عليها.

The key terms of the MCB are presented below:
Emirates Refreshments P.S.C.

Issuer:

Up to AED300 million

Issue Size:

AED1 per MCB

Bond
Price/Face
Value:

of Up to 300,000,000

Number
Bonds:

AED1.0 per share

Conversion
Price:

Immediately following the
issuance

Conversion
Date:

The issuance will be open to
the existing shareholders as
of the date agreed and set by
the General Assembly

Eligibility:

The subscription and
allocation to MCB is limited
to a shareholder’s ownership
in the Company (for each
share owned by a
shareholder, they can
subscribe to 10 MCBs).

Subscription
and
Allocation:

Issue Size will be limited to
the subscriptions received
from the existing
shareholders.
The remaining MCBs which
are not subscribed for will be
cancelled.

ً
ً
وتماشيا مع التوقعات االستراتيجية ،وافق املساهمون مسبقا على تعزيز In-line with the strategic outlook, the
األنشطة التجارية لشركة اإلمارات للمرطبات للسماح باالستثمارات في shareholders had previously approved the
مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات العقارات والبناء والصناعة enhancement of business activities of ERC to
allow for investments across various sectors
والتعدين واألغذية والرعاية الصحية.
including real estate, construction, industrial,
mining, food and healthcare.

ERC plans to diversify income sources through توظيف زيادة/تخطط الشركة لتنويع مصادر الدخل من خالل استثمار
investing/deploying the AED300 mn capital raise
: مليون درهم في املجاالت التالية300 رأس املال البالغة
into the following:

▪ EXISTING BUSINESS
▪ INVESTMENTS IN PUBLICLY LISTED
EQUITIES

▪ STRATEGIC ACQUISITION(S)
F&B BUSINESS

IN THE

▪ األعمال القائمة
▪ االستثمارات في حقوق امللكية املدرجة في البورصة
▪ االستحواذ االستراتيجي على شركات املأكوالت
واملشروبات

The strategic acquisitions are expected to من املتوقع أن تؤدي عمليات االستحواذ االستراتيجية إلى تسريع وتيرة
accelerate the targeted growth and improve
.النمو املستهدف وتحسين األداء املالي
financial performance.

ERC will continue to look out for attractive ستواصل شركة اإلمارات للمرطبات البحث عن فرص جذابة لتوسيع
business expansion opportunities – organic as  األساسية وغير األساسية لتعزيز العائدات اإلجمالية- نطاق أعمالها
well as non-organic to enhance overall returns for
.للمساهمين
the shareholders.
Subsequent to capital increase and the intended يتوقع عودة الشركة إلى الربحية املستدامة في الوقت املحدد عقب زيادة
investments, the Company is expected to return
.رأس املال واالستثمارات املقصودة
to sustained profitability in due course.
Further details on MCB terms and post MCB توجد تفاصيل إضافية بشأن شروط السندات القابلة للتحويل اإللزامي
conversion impact on ERC share price and وتأثير ما بعد تحويل السندات القابلة للتحويل اإللزامي على سعر سهم
shareholders is included in the presentation 1 الشركة واملساهمين مدرجة في العرض التقديمي املدرج في امللحق
included in Annexure 1 for your review.
.لتطلعون عليه

4. ACTION TO BE TAKEN
The Transaction requires the approval of the
ERC shareholders, at the General Assembly, to
the issuance of the MCB and the increase in the
share capital of ERC on conversion of the MCB
as well as related amendments to the articles of
association of ERC. The resolutions require the
approval of shareholders who hold at least 75%
of the shares represented at the General
Assembly.

اإلجراءات الواجب اتخاذها
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 في اجتماع،تتطلب املعاملة الحصول على موافقة مساهمي الشركة
 على إصدار السندات القابلة للتحويل وزيادة رأس،للجمعية العمومية
مال الشركة عند تحويل السندات القابلة للتحويل وكذلك التعديالت
 تتطلب القرارات موافقة.ذات الصلة على النظام األساس ي للشركة
 على األقل من األسهم املمثلة في الجمعية%75 مساهمين يمتلكون نسبة
.العمومية

The required resolutions will be proposed at the سيتم اقتراح القرارات املطلوبة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة
General Assembly of ERC to be held on 27 April
.2022  أبريل27 والذي سيعقد بتاريخ
2022.

A copy of the invitation to the General Assembly
is attached to this letter as Annexure 2.

5. LISTING OF NEW ERC SHARES
Subject to approval being obtained from the ERC
shareholders as set out in section 4 (Action To Be
Taken), applications will be made to the SCA and
the DFM in due course for the new ERC shares
(“New ERC Shares”) to be admitted to listing and
trading on the DFM.
It is expected that the listing of the New ERC
Shares will occur on or around the trading day
immediately following the day on which the
conversion of the MCB occurs.

.2 نسخة من دعوة الجمعية العامة مرفقة بهذه الرسالة كمرفق
إدراج أسهم الشركة الجديدة
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تقدم الطلبات إلى هيئة األوراق املالية والسلع وسوق دبي املالي في الوقت
املحدد إلدراج أسهم الشركة الجديدة ("أسهم الشركة الجديدة") وتداولها
 وذلك شريطة الحصول على املوافقة من مساهمي،في سوق دبي املالي
.) (اإلجراء الواجب اتخاذه4 الشركة على النحو املبين في القسم
من املتوقع إدراج أسهم الشركة الجديدة في يوم التداول أو في تاريخ قريب
.منه مباشرة بعد اليوم الذي يحدث فيه تحويل السندات القابلة للتحويل

اإلطارالزمني

6. TIMELINE
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The following are the key dates for the  يرجى مالحظة أن هذه التواريخ هي.فيما يلي التواريخ الرئيسية للصفقة
Transaction. Please note that these dates are  على تواريخ استالم، من بين أمور أخرى،تواريخ إرشادية فقط وستعتمد
indicative only and will depend, among other
.موافقات املساهمين والجهات التنظيمية املعنية
things, on the dates on which relevant
shareholders and regulatory approvals are
received.
التاريخ
النشاط
Event
Date
Publication of this 12 April 2022
letter

2022  أبريل12

نشر هذه الرسالة

2022  أبريل27

عقد الجمعية العمومية للشركة

Holding
of
ERC 27 April 2022
General Assembly

2022 القابلة متوقع يونيو

MCB Issuance

2022 إصدار وإدراج أسهم شركة متوقع يونيو
اإلمارات للمرطبات الجديدة في
سوق دبي املالي

Expected June 2022

Issue and listing of Expected June 2022
the New ERC Shares
on the DFM

7. RECOMMENDATION

السندات

التوصية

إصدار
للتحويل
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The Transaction has the support and  ندعوكم لحضور.تحظى املعاملة بدعم وتوصية مجلس إدارة الشركة
recommendation of the ERC Board. We urge you اجتماع الجمعية العمومية للشركة ونوصيكم بالتصويت لصالح القرارات
to attend the General Assembly of the Company
.التي ستطرح في الجمعية العمومية
and recommend that you vote in favour of the

resolutions to be proposed at that General
Assembly.
Signatures:

:التوقيعات

_________________________
[●] – Chairman

_________________________
[●] – رئيس مجلس اإلدارة

Annexure 1
MCB Terms and Post Conversion Analysis
Annexure 2
Invitation to General Assembly

1 امللحق
شروط السندات القابلة للتحويل اإللزامي وتحليل ما بعد التحويل
2 امللحق
دع ـ ــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

اإلمارات للمرطبات شركة مساهمة عامة
الشروط الرئيسية للسندات قابلة للتحويل اإللزامي
 11أبريل 2022

خاص وسري
1

بيان إخالء املسؤولية
يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم املعلومات ُ
للمرسل إليه فقط .وعند قبول هذه الوثيقة ،فإن املستلم يوافق على الحفاظ على سرية املعلومات الواردة فيها أو التي يتم توفيرها فيما يتعلق بهذا التحقيق أو أي
تحقيق إضافي في جميع األوقات ،كما أن هذه الوثيقة ُمخصصة لالستخدام الحصري من جانب األشخاص الذين ُتوجه إليهم ومستشاريهم وال يجوز نسخها أو إعادة إنتاجها أو توزيعها (كل ًيا أو ً
جزئيا) أو اإلفصاح

عنها من جانب املستلمين ألي شخص آخر كما ال يجوز أن يتصرف أي شخص آخر ً
بناء عليها .يقر املستلم ويوافق على أن جميع اآلراء والنصائح والتحليالت واملواد املكتوبة والشفوية املقدمة من شركة االمارات
للمرطبات (ش.م.ع) ("الشركة") فيما يتعلق بهذه الوثيقة مخصصة فقط للمرسل إليه ،والذي يوافق على عدم استخدام أي رأي أو مشورة أو مواد مماثلة ألي غرض آخر من أي نوع أو نسخها أو توزيعها أو
كليا أو ً
االقتباس منها أو اإلشارة إليها ً
جزئيا في أي وقت من األوقات بأي طريقة أو ألي غرض ،بدون الحصول على موافقة خطية ُمسبقة من الشركة في كل حالة ُمحددة.
إذا كان لديك أي شك بشأن اإلجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه ،فمن املستحسن أن تطلب مشورة مالية مستقلة من سمسار أسهم أو محاسب أو أي مستشار مالي مناسب مستقل .إذا كنت قد بعت أو نقلت جميع
األسهم الخاصة بك في الشركة ،فيرجى إرسال هذا الخطاب في أقرب وقت ممكن إلى سمسار األسهم أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خالله تنفيذ عملية البيع أو التحويل لتسليمها إلى املشتري أو املنقول له .إذا قمت
ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك في الشركة ،فيجب عليك االحتفاظ بهذا الخطاب واستشارة سمسار األسهم أو البنك أو وكيل آخر تم من خالله تنفيذ عملية البيع أو التحويل .ال يتم نشر هذه الرسالة أو

توزيعها ،وال يجب إعادة توجيهها أو إرسالها في أو داخل أو إلى أي والية قضائية خارج اإلمارات العربية املتحدة حيث إن إصدار أسهم الشركة الجديدة ينتهك أو قد ينتهك قانون أو الئحة منطبقة في تلك الوالية
القضائية.
ً
ال تشكل موافقة هيئة األوراق املالية والسلع ("الهيئة") التي تسمح بنشر هذا املستند تأييدا بمزايا املعاملة املقترحة ،أو دقة املعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو اكتمالها أو كافيتها .ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن
أي أضرار أو خسائر يتعرض لها أي شخص بسبب االعتماد على هذه الرسالة أو أي جزء منها .ويؤكد مجلس إدارة الشركة أنه ال يوجد إغفال ألي وقائع أو معلومات جوهرية في هذه الوثيقة التي قد يؤدي إدراجها في
هذه الوثيقة إلى التضليل أي بيان أو قد يؤثر تأثيرا سلبيا على قرار االستثمار فيما يتعلق باملعاملة املقترحة.

يتم اإلدالء بالبيانات الواردة في هذه الوثيقة في تاريخ هذه الوثيقة ما لم يتم تحديد وقت آخر بالنسبة لها ،ونشر هذه الوثيقة (أو تعامل مبني عليها) لن يكون من شأنه أن يحد أو يمنع وجود تغيير في املعلومات أو
أحوال الشركة من تاريخ هذه الوثيقة .املعلومات املشار إليها في هذه الوثيقة ليس من شأنها أن تكون وال يجوز أن تعتبر توقعات أو تنبؤات أو تقدير للوضع املالي املستقبلي للشركة.
على الرغم من أن هذه املعلومات قد تم إعدادها بحسن نية ،إال أن الشركة أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكالئها ال يتحملون أي مسؤولية عن الخسائر التي يتكبدها املستلم أو مساهميه أو أعضاء
مجلس إدارته أو أي طرف آخر نتيجة لتعميم أو نشر أو نسخ أو استخدام هذه الوثيقة بما يتعارض مع أحكام هذه الفقرة.
وعالوة على ذلك ،ال تقدم الشركة أي إقرارات أو ضمانات ،صريحة أم ضمنية ،فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه الوثيقة أو أي معلومات خطية أو شفهية أخرى يتم توفيرها ألي طرف معني أو مستشاريه أو أي
مسؤولية أخرى يتم التنصل منها صراحة .ال تقدم الشركة أي تعهدات بتزويد املستلم بإمكانية الوصول إلى أي معلومات إضافية أو تحديث هذه الوثيقة أو تصحيح أي أخطاء فيها قد تصبح واضحة ،كما تحتفظ
ُ
بحقها ،بدون إبداء أي أسباب لذلك ،في أي وقت من األوقات وفي أي جانب من الجوانب بتعديل أو إنهاء املقترحات الواردة في هذه الوثيقة.
كليا أو ً
تتنصل الشركة ومستشاريها صراحة من أي التزام أو مسؤولية تنشأ عن أي استخدام غير ُمصرح به أو نشر أو توزيع أو إشارة إلى املستند ً
جزئيا.
لم ُيصرح ألي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي بيانات غير تلك الواردة في هذا املستند ،وإذا تم تقديمها ال يجوز االعتماد على هذه املعلومات أو اإلقرارات على أنها مخولة من قبل الشركة أو أي من
مستشاريها في ما يتعلق باملعاملة املقترحة.
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ُ

شروط السندات القابلة للتحويل اإللزامي امل قترحة
املادة
ُ
صدر
امل ِ

الوصف
شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع

حجم ونوع اإلصدار

سندات قابلة للتحويل اإللزامي بقيمة تصل إلى  300,000,000درهم

عائد السند

صفر

تاريخ اإلصدار

[ ُتحدد ً
الحقا]2022 ،

تاريخ التحويل

عقب تاريخ اإلصدار مباشرة

سعراإلصدار| القيمة الظاهرية

 1.0درهم لكل سند

سعرالتحويل

 1.0درهم لكل سهم

ُ
عدد السندات املصدرة

حتى 300,000,000

نسبة التحويل

سيتم تحويل كل سند إلى سهم واحد

األهلية

3

ً
سيكون طرح السندات القابلة للتحويل اإللزامي متاحا للمساهمين الحاليين اعتبارا من التاريخ املتفق عليه واملحدد من قبل الجمعية العامة

االكتتاب والتخصيص

▪ يقتصر االكتتاب على السندات القابلة للتحويل اإللزامي وتخصيصها على ملكية املساهم (يمكن للمساهمين االكتتاب على عدد  10سندات قابلة للتحويل
اإللزامي عن كل سهم يمتلكونه)
ُ
▪ سيقتصر حجم اإلصدار على االكتتابات املستلمة من املساهمين الحاليين .سيتم إلغاء السندات القابلة للتحويل اإللزامي املتبقية التي لم يتم االكتتاب
عليها

إدراج األسهم بعد
التحويل

تخضع األسهم املصدرة التي سيتم إدراجها في سوق دبي املالي عند التحويل ملوافقة ( )1هيئة األوراق املالية والسلع على زيادة رأس املال نتيجة لتحويل السندات
إلى أسهم ،و( )2موافقة سوق دبي املالي على اإلدراج

القانون الحاكم

قوانين إمارة دبي والقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
3

الهيكل الرأسمالي
الهيكل الحالي
عدد األسهم القائمة
القيمة االسمية للسهم
إجمالي رأس املال املدفوع

30,000,000
 1.0درهم
 30,000,000درهم

السند القابل للتحويل اإللزامي
عدد السندات القابلة للتحويل اإللزامي املقرر إصدارها

القيمة الظاهرية للسند القابل للتحويل اإللزامي
إجمالي مبلغ اإلصدار
سعرالتحويل

4

حتى 300,000,000

 1.0درهم
حتى  300,000,000درهم
 1.0درهم

ُ
األسهم املقرر إصدارها عند التحويل

حتى 300,000,000

العدد اإلجمالي لألسهم بعد التحويل

حتى 330,000,000
4

التأثير على هيكل امللكية وسعر السهم
التأثيرعلى سعرالسهم
سعرالسهم

 25مارس 2022
رسملة السوق

 25مارس 2022

5

 6.70درهم
 201,000,000درهم

ُ
قيمة السندات القابلة للتحويل اإللزامي املصدرة

 300,000,000درهم

الرسملة السوقية األولية

 501,000,000درهم

عدد األسهم القائمة بعد التحويل

330,000,000

سعرالسهم الضمني بعد التحويل

 1.52درهم إماراتي
5

تحليل الحساسية
يوضح التحليل التالي التأثير على سعرالسهم بعد تحويل السندات القابلة للتحويل اإللزامي باإلضافة إلى تأثيرالتخفيف على املساهمين الذين ال يكتتبون على السندات القابلة للتحويل
اإللزامي.

سعرالسهم ) 25مارس (2022

 6.70درهم

األسهم الحالية

 30مليون

سعرالتحويل (أ)

 1.0درهم
 201مليون درهم
 300مليون درهم

الرسملة السوقية (ب)

ُ
حجم إصدارالسندات القابلة للتحويل اإللزامي املقترحة
الحساسية
املساهمون غيراملكتتبين على السندات القابلة للتحويل اإللزامي ()%

املساهمون املكتتبون على السندات القابلة للتحويل اإللزامي ()%
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100%

90%
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التأثيرعلى سعرالسهم بعد التحويل
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األسهم الحالية (مليون) (ج)
ُ
األسهم الجديدة املصدرة (مليون) (د)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

-

العدد اإلجمالي لألسهم بعد التحويل (مليون) (ه=ج+د)

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

الرسملة السوقية بعد التحويل (مليون درهم) (و= ب+د × أ)

501

471

441

411

381

351

321

291

261

231

201

سعرالسهم بعد التحويل (درهم) (و/ه)

1.52

1.57

1.63

1.71

1.81

1.95

2.14

2.43

2.90

3.85

6.70

تأثيرالتخفيف | املساهمون غيراملكتتبين
ُ
األسهم املحتفظ بها (مليون)

-
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امللكية الحالية ()%
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امللكية بعد السندات القابلة للتحويل اإللزامي ()%
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Disclaimer
The purpose of this document is to provide information solely to the addressee. By accepting this document, the recipient agrees to keep confidential at all times information contained in it or
made available in connection with this or any further investigation. This document is for the exclusive use of the persons to whom it is addressed and their advisors and shall not be copied,
reproduced or distributed (in whole or in part) or disclosed by recipients to any other person nor should any other person act on it. The recipient acknowledges and agrees that all written and

oral opinions, advice, analysis and materials provided by Emirates Refreshments P.S.C (“ERC” or the “Company”) in connection with this document are intended solely for the addressee, who
agrees that no such opinion, advice or material shall be used for any other purpose whatsoever or reproduced, disseminated, quoted from or referred to in whole or in part at any time, in any
manner or for any purpose, without the prior written consent of ERC in each specific instance.
If you are in any doubt as to the action you should take, it is recommended that you seek your own independent financial advice from your stockbroker, accountant or other appropriate
independent financial adviser. If you have sold or otherwise transferred all of your shares in the Company, please send this letter as soon as possible to the stockbroker, bank or other agent
through whom the sale or transfer was effected for delivery to the purchaser or transferee. If you have sold or transferred only part of your shares in ERC, you should retain this letter and consult
the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected. This letter is not being published or distributed, and should not be forwarded or transmitted, in or into or to

any jurisdiction outside the UAE where the issue of the new ERC shares would or may violate the law of, or regulation applicable to, that jurisdiction.
The approval of the Securities and Commodities Authority (the “SCA”) permitting the publication of this document does not constitute an endorsement of the merits of the proposed transaction,
or of the accuracy, completeness or adequacy of the information contained herein. The SCA accepts no responsibility or liability for any damages or losses suffered or incurred by any person as a
result of reliance on this letter or any part thereof. The ERC Board confirms that there is no omission of any facts or material information in this document, the inclusion of which may result in any
statement contained herein to be misleading or which may adversely impact the investment decision with respect to the proposed transaction.
Statements contained in this document are made as at the date of this document, unless some other time is specified in relation to them, and the publication of this document (or any action
taken pursuant to it) shall not give rise to any implication that there has been no change in the facts or affairs of the Company as set out in this document since such date. Nothing contained in

While this information has been prepared in good faith, no responsibility or liability is or will be accepted by Company or by any of its officers, employees, advisors or agents for losses incurred by
the recipient, its shareholder, directors or any other party as a result of the circulation, publication, reproduction or use of this document contrary to the provisions of this paragraph.
Further, no representation or warranty, express or implied, is or will be made by the Company in relation to the accuracy or completeness of this document or any other written or oral
information made available to any interested party or its advisors and any such liability is expressly disclaimed. ERC gives no undertaking to provide the recipient with access to any additional
information or to update this document or to correct any inaccuracies in it which may become apparent, and it reserves the right, without giving reasons, at any time and in any respect to amend

or terminate the proposals described herein.
ERC and its advisors expressly disclaim any liability or responsibility by reason of any unauthorized use, publication, distribution of or reference to the document in whole or in part.
No person has been authorised to give any information or to make any representations other than those contained in this document and, if given or made, such information or representations
must not be relied on as having been authorised by the Company or any of their advisors in connection with the proposed transaction.
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this document is intended to be or shall be deemed to be a forecast, projection or estimate of the future financial performance of the Company.

Term

Description

Issuer

Emirates Refreshments P.S.C.

Issue Size & Type

Up to AED300,000,000 mandatory convertible bonds

Coupon

Zero

Issuance Date

[TBD], 2022

Conversion Date

Immediately following the Issuance Date

Issue Price | Face Value

AED1.0 for each bond

Conversion Price

AED1.0 per share

Number of Bonds Issued

Up to 300,000,000

Conversion Ratio

Each bond will be converted to 1 share

Eligibility

The issuance will be open to the existing shareholders as of the date agreed and set by the General
Assembly

Subscription & Allocation

▪ The subscription and allocation to MCB is limited to a shareholder’s ownership in the Issuer (for
each share owned by a shareholder, they can subscribe to 10 MCBs)
▪ Issue Size will be limited to the subscriptions received from the existing shareholders. The remaining
MCBs which are not subscribed for will be cancelled

Listing of Shares after
Conversion

The issued shares to be listed on DFM on conversion subject to the approval of (i) the SCA on the
capital increase as a result of conversion of bonds into shares, and (ii) DFM on the listing

Governing Law

Laws of the Emirate of Dubai and the federal laws of the United Arab Emirates
33
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Proposed MCB Terms

Capital Structure
Existing Share Capital Structure
Number of Shares Outstanding

30,000,000

Par Value per Share

AED1.0

Total Paid-Up Capital

AED30,000,000

Mandatory Convertible Bond
Up to 300,000,000

Face Value per MCB

AED1.0

Total Issue Amount

Up to AED300,000,000

Conversion Price

Private & Confidential

Number of MCBs to be Issued

AED1.0

Shares to be Issued at Conversion

Up to 300,000,000

Total Number of Shares Post-Conversion

Up to 330,000,000
44

Ownership Structure & Share Price Impact
Share Price Impact

AED6.70

Market Capitalization
March 25, 2022

AED201,000,000

Value of Issued MCBs

AED300,000,000

Pro-Forma Market Capitalization

AED501,000,000

Number of Shares Outstanding Post-Conversion

Implied Share Price Post-Conversion

Private & Confidential

Share Price
March 25, 2022

330,000,000

AED1.52

55

Sensitivity Analysis
The below analysis shows the impact on the share price post MCB conversion as well as the dilution impact on shareholders who
do not subscribe for the MCB.
Price per Share (March 25, 2022)

AED6.70

Existing Shares

30 mn

Conversion Price (A)

AED1.0

Market Cap (B)

AED201 mn

Proposed MCB Issue Size

AED300 mn

Sensitivity
Shareholders Not Subscribing to MCB (%)
Shareholders Subscribing to MCB (%)
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Impact on Share Price Post-Conversion
30
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30

30

30

30

30

New Shares Issued (mn) (D)

300
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-

Total Shares Post-Conversion (mn) (E=C+D)

330
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30

Post-Conversion Market Cap (AED mn) (F=B+D×A)

501

471

441

411

381

351

321

291

261

231

201

Share Price Post-Conversion (AED) (F/E)

1.52

1.57

1.63

1.71

1.81

1.95

2.14

2.43

2.90

3.85

6.70

Shares Held (mn)

-
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Current Ownership (%)

-
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Ownership Post MCB (%)
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Existing Shares (mn) (C)

Dilution Impact | Non-Subscribing Shareholders
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