
Subscription Application Form For Capital Increase طلب اكتتاب يف زيارة راأ�س املال

Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC �صركة اخلليج لل�صناعات الدوائية �ش.م.ع. 

Application No.: رقم الطلب الإكتتاب:

Application Date: تاريخ طلب الإكتتاب:

Applicant Information بيانات املكتتب

Applicant Name: اأ�سم املكتتب:

ADX Investor Number (NIN)/Shareholder Code: رقم امل�ستثمر يف �سوق اأبوظبي للأوراق املالية/ رقم امل�ساهم:

Broker Name & Trading Account No: :اأ�سم الو�سيط ورقم ح�ساب التداول

Application Details تفا�صيل الطلب

Total Amount: :املبلغ االجمايل Number of Shares: عدد اال�سهم:

Payment details: تفا�صيل الدفع:  

Bank  Name: ا�سم البنك:

Country: الدولة:

Bank Account No: رقم احل�ساب امل�سريف:

IBAN Number: رقم اأي بان:

Swift Code: �سوفت كود:

Specimen Signature of A/C Holder توقيع �ساحب احل�ساب

Drawn on Bank م�سحوب على بنك * Cheque No.: * �سيك م�سريف رقم :

*manager’s cheque in Name of “Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC” *يتم حترير �سيك م�سريف باأ�سم  ”�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية �س.م.ع.“

Nationality: اجلن�سية: Passport No.: رقم جواز ال�سفر:

Place of incorporation: مكان التاأ�سي�س: Trade License No: رقم الرخ�سة التجارية:

Applicant postal address and telephone numbers تفا�سيل العنوان واالت�سال للمكتتب

Country: الدولة: Emirate: االإمارة: City: املدينة: P.O Box: �س.ب:

Fax: فاك�س: Tel.: هاتف: Mobile: :Zip هاتف جوال: الرمز الربيدي:

I submit this form to subscribe in the above number of New Shares in the rights issue of Gulf 
Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC at an issue price of AED 1 per New Share reflecting the 
nominal value of AED 1.00 per New Share, in accordance with the terms and conditions set out 
herein (set out overleaf) and the terms and conditions set out in the invitation to the Company’s 
shareholders to subscribe for New Shares published 1 June 2020 (“Invitation”). I hereby certify 
that, (a) I have read and fully understand and accept the terms and conditions set out in the 
Invitation and this subscription form (including the terms and condition set out overleaf), and 
I accept the terms of the memorandum and articles of association of the Company, (b) all the 
above information is true, complete and accurate, (c) I have read and I fully understand and 
accept all of the terms and conditions, (d) I agree and undertake to notify ADX if my address or 
bank account details change on or following the Application Date.

اخلليج  �سركة  مال  راأ�س  زيادة  اأ�سهم  من  اأعله  املبينة  االأ�سهم  عدد  يف  االكتتاب  بغر�س  الطلب  هذا  اأقدم 

لل�سناعات الدوائية �س.م.ع. ب�سعر اإ�سدار )1( درهم اإماراتي لل�سهم اجلديد والتي متثل القيمة اال�سمية لل�سهم 

بقيمة )1( درهم اإماراتي لل�سهم اجلديد، وذلك وفقا لل�سروط واالحكام املو�سحة يف هذا الطلب )يف ال�سفحة 

املن�سورة  االأ�سهم اجلديدة  للكتتاب يف  للم�ساهمني  ال�سركة  دعوة  املو�سحة يف  واالأحكام  وال�سروط  اخللفية( 

بتاريخ 1 يونيو 2020)”الدعوة“(.

اأقر مبوجبه(: اأ( اأنني قد قراأت وفهمت متاما واأوافق على ال�سروط واالحكام املو�سحة يف الدعوة اخلا�سة بطرح 

االأ�سهم على م�ساهمي ال�سركة وطلب االكتتاب، )مبا يف ذلك ال�سروط واالحكام الواردة يف ال�سفحة اخللفية 

لهذا الطلب( كما اأنني اأوافق على بنود ومواد عقد التاأ�سي�س والنظام االأ�سا�سي لل�سركة؛ ب( اأن جميع املعلومات 

واأوافق  بالكامل  واأفهمها  واالحكام  ال�سروط  كافة  قراأت  قد  اأنني  وج(  ودقيقة؛  وكاملة  اأعله �سحيحة  الواردة 

عليها. د( اأقر واأتعهد باأنني �سوف اأخطر �سوق اأبو ظبي للأوراق املالية يف حال تغري اأي بيانات تتعلق بعنواين اأو 

رقم ح�سابي امل�سريف يف اأو بعد تاريخ الطلب.

Signature of the Applicant/
Authorized Representative توقيع املكتب / الوكيل املفو�س

Branch Name: ا�سم الفرع: Date: التاريخ:

Authorized Signature & Stamp

IPO central copy



Subscription Terms & Conditions �شروط و اأحكام االكتتاب

The issue of New Shares in capital of Gulf Pharmaceutical Industries JULPHAR PJSC (the “Company”) is made 
pursuant to the general assembly resolution of the Company held on 09 April 2020 to increase the issued 
share capital of the Company by up to AED 500,000,000, in accordance with the invitation to the Company’s 
shareholders to subscribe for New Shares by way of a Rights Issue published on 01 June 2020 (the “Invitation”). 
The terms and conditions set out in the Application Form for Capital Increase (the “Application”) apply to 
Eligible Persons applying to subscribe for New Shares pursuant to the Rights Issue (the “Rights). 

متت عملية اإ�سدار االأ�سهم اجلديدة ل�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية �س. م. ع )”ال�شركة“( مبوجب قرار اجلمعية العمومية 

التي انعقدت بتاريخ 9 ابريل 2020 بزيادة راأ�سمال ال�سركة عن طريق اإ�سدار حقوق االكتتاب مببلغ ي�سل اإىل وال يتجاوز 500 

 2020 يونيو   1 بتاريخ  االكتتاب  اإ�سدار حقوق  االأ�سهم اجلديدة عن طريق  امل�ساهمني للكتتاب يف  لدعوة  مليون درهم، طبقًا 

)”الدعوة“(. تنطبق هذه ال�سروط واالأحكام املتعلقة بطلب االكتتاب يف زيادة راأ�س مال ال�سركة )”الطلب“( على االأ�سخا�س 

املوؤهلني الذين يتقدمون للكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة وفقًا حلقوق االكتتاب )”احلقوق“(.

The terms and conditions set out in the Invitation including the definitions shall deemed to be a part of these 
Terms and Conditions.

تعترب ال�سروط واالحكام وكذلك التعريفات املو�سحة يف الدعوة جزءا ال يتجزاأ من هذه ال�سروط واالحكام. 

Issue Price  :The New Shares are being offered for subscription at an issue price of AED (1) per New Share, 
reflecting the nominal value of AED 1.00 per New Share. 
Eligible Person: A person holding Rights and eligible to subscribe for New Shares in accordance with the 
Invitation.

�شعر االإ�شدار: يتم عر�س االأ�سهم اجلديدة للكتتاب ب�سعر اإ�سدار وقدره )1( درهم اإماراتي لل�سهم اجلديد والتي متثل القيمة 

اال�سمية لل�سهم بقيمة )1( درهم اإماراتي لل�سهم اجلديد.

ال�شخ�ص املوؤهل: ال�سخ�س الذي ميتلك حقوقًا ويحق له االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة وفقًا للدعوة.

For more details, refer to the “Subscription Conditions” section in the Invitation. للمزيد من التفا�سيل، يرجى العودة اىل ق�سم ”اأحكام و�سروط حقوق االكتتاب“ يف الدعوة.

Completed subscription Forms must be submitted with full payment of all subscribed shares, to one of the 
designated branches of First Abu Dhabi Bank PJSC (“Sole Receiving Bank”) listed in the Invitation, by the 
shareholder or through an authorized representative starting from 29 June 2020 and no later than 12 July 2020 
with the end of the official working hours. Subscription Forms will not be accepted after that date. 

يجب تقدمي طلبات االكتتاب املكتملة و �سداد كامل قيمة اال�سهم املكتتب بها اإىل اأحد الفروع املحددة لبنك اأبوظبي االول �س. م. 

ع. )”بنك االكتتاب الوحيد“( الواردة بالدعوة من قبل امل�ساهم اأو من خلل من ميثله اأ�سوال ابتداء من 29 يونيو 2020 و يف 

موعد اأق�ساه 12 يوليو 2020 بنهاية �ساعات العمل، علما باأنه لن تقبل طلبات االكتتاب املقدمة بعد هذا املوعد.

Required documents for subscribers: امل�شتندات املطلوبة من املكتتبني:

(a) For individuals who are UAE nationals or nationals of any other country:
·	 The original passport or Emirates ID and a copy thereof.
·	 The original and copy of the special power of attorney legalized by the notary public, if the 

applicant is an agent of the shareholder along with a copy of the principal’s ID. 
·	 National Investor Number with ADX/Shareholder code.

االأفراد من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة اأو اأي جن�شيات اأخرى:  )اأ( 

اأ�سل و�سورة جواز ال�سفر اأو الهوية االماراتية. 	·
اأ�سل و�سورة عن الوكالة اخلا�سة موثقة من الكاتب العدل اإذا كان مقدم الطلب وكيل عن امل�ساهم، باالإ�سافة اإىل  	·

�سورة الهوية لل�سخ�س االأ�سيل )امل�ساهم(.

رقم م�ستثمر وطني حمدث لدى �سوق اأبو ظبي للأوراق املالية/ رقم امل�ساهم. 	·
For applications where the method of payment is:
- Direct debit: the account holder or authorised signatory should be physically present at any of the branches 

of the Sole Receiving Bank listed in the Invitation;
- Manager’s Cheque: the Eligible Person or the representative of the Eligible Person can provide the Manager’s 

Cheque at any of the branches of the Sole Receiving Bank listed in the Invitation.   
- Online transfer via UAE Funds Transfer System (“FTS”) (inside UAE) or SWIFT (outside UAE). 

فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها: 

اخل�شم املبا�شر: يجب على �ساحب احل�ساب اأو املفو�س بالتوقيع عنه احل�سور �سخ�سيا اإىل اأي من فروع بنك االكتتاب   -

الوحيد الواردة بالدعوة. 

�شيك املدير: ميكن اأن يقدم ال�سخ�س املوؤهل اأو املفو�س بالتوقيع عنه �سيك مدير اإىل اأي من فروع بنك االكتتاب الوحيد   -

الواردة بالدعوة.

نظام التحويل النقدي يف دولة االأمارات العربية املتحدة )داخل دولة االأمارات( اأو ال�شويفت )من خارج دولة االأمارات(.  -

(b) Corporate bodies including banks, financial institutions, investment funds and other companies 
and establishments (i.e. juridical persons):
·	 The original and copy of the trade license. If the institution is a public one, a copy of the law, the 

decree or resolution approving its establishment must be attached.
· A copy of signature authorization. 
· The ID of the authorized person. 
· National Investor Number with ADX/Shareholder code

فيما يتعلق بالكيانات االعتبارية مبا فيها البنوك واملوؤ�ش�شات املالية وال�شناديق اال�شتثمارية وغريها  )ب( 

من ال�شركات واملوؤ�ش�شات )اأي ال�شخ�شيات االعتبارية(:

اأو احلكومية، �سورة من  العامة  ال�سركات/املوؤ�س�سات  املفعول. يف حالة  �سارية  التجارية  الرخ�سة  اأ�سل و�سورة عن  	·
قانون تاأ�سي�سها اأو �سورة من اجتماع جمل�س اإدارة باملوافقة على تاأ�سي�سها.

�سورة من م�ستند التفوي�س بالتوقيع. 	·
هوية ال�سخ�س املفو�س بالتوقيع. 	·

رقم م�ستثمر وطني حمدث لدى �سوق اأبو ظبي للأوراق املالية/ رقم امل�ساهم. 	·
For applications where the method of payment is
- Direct Debit: the authorized signatory on the account should be physically present at any of the branches 

of the Sole Receiving Bank listed in the Invitation.
- Manager’s Cheque: the representative of the corporate body can provide the Manager’s Cheque at any of 

the branches of the Sole Receiving Bank listed in the Invitation.
- Online transfer via UAE Funds Transfer System (“FTS”) (inside UAE) or SWIFT (outside UAE).

فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها: 

اأي من فروع بنك االكتتاب  اإىل  بالتوقيع عن احل�ساب احل�سور �سخ�سيا  ال�سخ�س املفو�س  اخل�شم املبا�شر: يجب على   -

الوحيد الواردة بالدعوة. 

�شيك املدير: ميكن ملن ينوب عن وميثل ال�سخ�س االعتباري اأن يقدم �سيك املدير اإىل اأي من فروع بنك االكتتاب الوحيد   -

الواردة بالدعوة.

نظام التحويل النقدي يف دولة االأمارات العربية املتحدة )داخل دولة االأمارات( اأو ال�شويفت )من خارج دولة االأمارات(.   -

Applicant’s obligations and confirmations: التزامات وتاأكيدات مقّدم طلب االكتتاب:

The Applicant confirms that it has read the Invitation and agrees to be bound by the terms and conditions 
contained in the Invitation, the announcement of the Invitation, the Company’s memorandum and articles of 
association, and this Application. The Company will deem any additional terms and/or conditions, other than 
those set out herein, and in the Invitation, attached to any Application as null and void and shall have no effect 
whatsoever. By subscribing for New Shares, the Applicant agrees to accept the memorandum and articles of 
association and resolutions of the general assembly and the board of directors of the Company.

الدعوة وعقد  الواردة يف  واالأحكام  بال�سروط  االلتزام  يوافق على  واأنه  الدعوة.  اّطلع على  باأنه قد  يوؤكد مقّدم طلب االكتتاب   

اإ�سافتها  تتم  اإ�سافية  �سروط  اأو  و  اأحكام  اأي  ال�سركة  تعترب  و�سوف  هذا.  االكتتاب  وطلب  االأ�سا�سي  ونظامها  ال�سركة  تاأ�سي�س 

اإىل طلب االكتتاب، غري ال�سروط الواردة يف هذا امل�ستند والدعوة، باطلة والغية ولن يكون لها اأي تاأثري على االطلق. ومبجّرد 

االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة، يعترب مقّدم الطلب موافقًا على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي وكذلك قرارات اجلمعية 

العمومية وجمل�س االإدارة لل�سركة.

Upon completion and submission of this Application, the Applicant shall be deemed to have acknowledged and 
accepted the following:

مبجّرد تعبئة وتقدمي طلب االكتتاب هذا، فاإن مقّدم الطلب يكون قد اأقّر ووافق على ما يلي:

1. in the event any of the provisions in this Application and these terms and conditions contradict any part of 
the Invitation, the Invitation shall prevail.

اأنه يف حال وجود اأي تعار�س بني �سروط واأحكام الدعوة و�سروط واأحكام هذا الطلب، فاإن �سروط واأحكام الدعوة تكون هي   .1

ال�سائدة.

2. its Application complies, and shall bear all responsibility and liability arising in case the Applicant’s 
investment does not comply, with the laws of the jurisdiction where the Applicant resides and the laws of 
the country of which the Applicant is a citizen.

اأن طلبه يتوافق مع قوانني الدولة التي يقيم فيها وقوانني الدولة التي يحمل جن�سّيتها، واأنه يتحّمل كامل امل�سوؤولية عن اأي   .2

خمالفة لهذه القوانني.

3. agrees, authorizes and instructs the Company or the Sole Receiving Bank to send to the Applicant the 
allotment notice (if the Application is successful) and, the refund amount (if the Applicant paid by way of a 
Manager’s Cheque), by registered mail, at the Applicant’s own risk, to the address set out in this Application .

قد خول ال�سركة اأو بنك االكتتاب الوحيد باإر�سال اإخطار التخ�سي�س )يف حال قبول طلبه( واملبالغ الفائ�سة )يف حال كان   .3

الدفع عن طريق �سيك املدير( بوا�سطة الربيد امل�سّجل على م�سوؤوليته اخلا�سة، اإىل العنوان املحدد يف هذا الطلب، 

4. The Applicant authorizes ADX to provide any relevant investor information. ياأذن مقدم الطلب ل�سوق اأبو ظبي للأوراق املالية توفري معلومات امل�ستثمر ذات ال�سلة.  .4

5. The Applicant has applied to pay the amount specified in this Application in order to subscribe for New 
Shares in the Company at an Issue Price of AED 1 per New Share, reflecting the nominal value of AED 1.00 
per New Share, in accordance with the terms and conditions set out herein and in the Invitation.

انه تقدم بدفع املبلغ املذكور يف هذا الطلب لغر�س االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة لل�سركة ب�سعر االإ�سدار وقدره )1( درهم   .5

لل�سروط  طبقًا  اجلديد،  لل�سهم  اإماراتي  درهم   )1( بقيمة  لل�سهم  اال�سمية  القيمة  متثل  والتي  اجلديد  لل�سهم  اإماراتي 

واالأحكام الواردة يف الدعوة.

6. The Applicant is responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of all information and 
documents submitted as part of its Application, including the Applicant’s NIN with the ADX.

اإن مقّدم الطلب م�سوؤول عن �سحة ودقة واكتمال البيانات وامل�ستندات املقّدمة كجزء من طلب االكتتاب، مبا يف ذلك رقم   .6

امل�ستثمر لدى �سوق اأبو ظبي للأوراق املالية اخلا�س مبقّدم الطلب.

7. The Applicant may not withdraw, cancel, or modify its Application at any time after submission of its 
Application to the Company at the relevant branch of the Sole Receiving Bank.

ال يحق ملقّدم الطلب �سحب اأو اإلغاء اأو تعديل طلبه يف اأي وقت بعد تقدميه لل�سركة يف الفرع املعني لبنك االكتتاب الوحيد.  .7

8. The Applicant shall comply with all applicable ADX rules and regulations as may be in force from time to 
time.

يجب على مقدم الطلب االمتثال جلميع القواعد واللوائح املعمول بها يف �سوق اأبو ظبي للأوراق املالية والتي يتم فر�سها من   .8

وقت الآخر.

The Sole Receiving Bank’s conditions regarding payment by cheques:
The payment receipt shall not be binding on the Sole Receiving Bank unless the same is bearing the Sole 
Receiving Bank’s seal and signature of an authorized signatory and the Sole Receiving Bank’s cashier stamp 
acknowledging receipt of the relevant amount.
The Sole Receiving Bank reserves the right to reverse entry or debit the value of any cheques if it is returned 
unpaid and to cancel the Application accordingly.

�شروط بنك االكتتاب الوحيد فيما يتعّلق بالدفع بوا�شطة ال�شيكات:

لن يكون اإي�سال الت�سديد ملزمًا لبنك االكتتاب الوحيد ما مل يكن يحمل ختم بنك االكتتاب الوحيد وتوقيع اأحد املفّو�سني بالتوقيع 

عنه وختم امل�سوؤول عن �سندوق بنك الكتتاب الوحيد الذي يفيد ا�ستلم االأموال ذات ال�سلة.

يحتفظ بنك االكتتاب الوحيد بحقه يف عك�س القيد اأو خ�سم قيمة اأي �سيك يف حال مل توف قيمة هذا ال�سيك باملبالغ املطلوبة، 

واإلغاء طلب االكتتاب املعني.

Method of payment:
1. certified bank cheque (“Manager’s Cheque”) drawn on a bank licensed and operating in the United Arab 

Emirates, in favour of the “Gulf Pharmaceutical Industries JULPHAR PJSC  Rights Issue”; or
2. debiting the account of the Applicant with the Sole Receiving Bank; or 
3. online transfer via UAE Funds Transfer System (“FTS”) (inside UAE) and SWIFT (outside UAE)).

طريقة ال�شداد:

”حقوق  ل�سالح  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  مرخ�س  بنك  على  م�سحوب  املدير“(  )”�شيك  ُم�سدق  م�سريف  �سيك   .1

االكتتاب ل�شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية �ص. م. ع؛ اأو

اخل�سم من ح�ساب مقدم الطلب لدى بنك االكتتاب الوحيد، اأو  .2

نظام التحويل النقدي يف دولة االأمارات العربية املتحدة )داخل دولة االأمارات( اأو ال�سويفت )من خارج دولة االأمارات(.  .3

Each Applicant, its representatives and heirs, as the case may be, hereby acknowledges and agrees that it 
shall indemnify the Company and the Sole Receiving Bank and their respective directors, officers, agents, 
employees and affiliates (each an “Indemnified Person”) in respect of any and all liabilities, claims, damages, 
costs, expenses and loses incurred by any Indemnified Person arising out of or in connection with an Applicant’s 
and/or its representatives and heirs non-compliance with the terms and conditions of the Application and the 
Invitation, and/or for breach of any confirmations, warranties and representations made by or on behalf of an 
Applicant under or in connection with its Application.

يلتزم املكتتب وممثلوه وورثته، ح�سبما يكون احلال، ويقر ويوافق على تعوي�س ال�سركة وبنك االكتتاب الوحيد واأع�ساء جمل�س 

والنفقات  والتعوي�سات  واملطالبات  االلتزامات  ُمعوض«( عن جميع  منهم »شخص  )كل  التابعة  وال�سركات  واملوظفني  االإدارة 

والتكاليف واخل�سائر التي تكبدها اأي �سخ�س ُمعو�س ناجت عن عدم امتثال مقدم الطلب و/ اأو ممثليه اأو ورثته الأحكام و�سروط 

يتعلق  بالنيابة عن مقدم الطلب فيما  اأو  اأو تعهدات مقدمة من  اأو �سمانات  تاأكيدات  اأو ارتكاب خرقًا الأي  الطلب والدعوة و/ 

بطلب االكتتاب.


