
The number of shares of ADNOC Drilling Company PJSC - (the “Company”) that are offered to the public is set 
out in the prospectus (the “Prospectus”), which are being offered for sale by the Selling Shareholder pursuant 
to the First Tranche, the Second Tranche and the Third Tranche. 
The terms and conditions set out herein apply only to Subscribers to the First Tranche and the Third Tranche.
All Subscribers participating in the subscription process for the Shares have to take into consideration that that 
the nominal value per Share is AED 0.10
Capitalized terms set out herein shall have the meaning given to them in the Prospectus, unless stated otherwise 
in this Annex or the Application.
Offering Price:
The Offer Shares are being offered at an Offer Price Range that has been disclosed in the listing announcement 
published on [2021/09/13]. The Final Offer Price will be determined, following a book building process and in 
accordance with the framework set out in the Prospectus and shall be announced on 2021/09/27.
Applications Submitted by Agents:
1. Any Subscriber may delegate a duly authorised agent who may fill out the Application, attach and submit 

the required documents, along with the payment amount, to any of the Receiving Banks, on behalf of the 
Subscriber.

2. The Application must be accompanied by a true copy of a properly-notarised power of attorney by UAE-
regulated persons/bodies such as a notary public or UAE embassy for the relevant country, granting the 
agent the right to subscribe on behalf of the Subscriber and to receive the allotment notice and the refund 
amount. The agent must submit the original power of attorney for verification.

Minimum Subscription Size:
The minimum subscription for Offer Shares in the First Tranche and Third Tranche has been set at AED 5,000, 
with any additional investment to be made in increments of at least AED 1,000.
Documents Accompanying Subscription Applications:
Required identifications for Subscribers who are individuals:
For individuals who are UAE, GCC nationals or nationals of any other country:
1. The original and a copy of a valid passport or Emirates identity card; and
2. In case the signatory is different from the Subscriber:

 the duly notarized power of attorney held by that signatory or a certified copy by UAE-regulated persons/
bodies, such as a notary public, or as otherwise duly regulated in the country.

 the original passport/Emirates ID of the signatory for verification of signature and a copy of the original 
passport/Emirates ID; and

 A copy of the passport/Emirates ID of the Subscriber for verification of signature.
3. In case the signatory is a guardian of a minor, the following will be submitted:

 Original and copy of the guardian’s passport/Emirates ID for verification of signature. 
 Original and copy of the minor’s passport; and
 If the guardian is appointed by the court, original and copy of the guardianship deed attested by the court 

and other competent authorities (e.g. notary public).
For corporate bodies including banks, financial institutions, investment funds and other companies and 
establishments:
1. UAE registered corporate bodies:

 The original and a copy of a trade license or commercial registration for verification or a certified copy by 
one of the following UAE-regulated persons/bodies; a notary public or as otherwise duly regulated in the 
country.

 The original and a copy of the document that authorizes the signatory to sign on behalf of the subscriber 
and to represent the subscriber, to submit the application, and to accept the terms and conditions 
stipulated in the Prospectus and in the subscription form; and

 The original and a copy of the passport/Emirates ID of the signatory.
2. Foreign corporate bodies: the documents will differ according to the nature of the corporate body and its 

domicile. Accordingly, please consult with the Joint Lead Managers to obtain the list of required documents.
For individuals who are ADNOC Group Companies Employees and retired (UAE Nationals) and participating in 
the Third Tranche, it is mandatory to submit their EOI along with their corresponding ADX NIN details through 
the platforms provided prior to the subscription, and provide:
1. The original and a copy of a valid passport or Emirates ID; and
2. In case the signatory is different from the Subscriber:

 the duly notarized power of attorney held by that signatory or a certified copy by UAE-regulated persons/
bodies, such as a notary public, or as otherwise duly regulated in the country.

 the original passport/Emirates ID of the signatory for verification of signature and a copy of the original 
passport/Emirates ID; and

 a copy of the passport/Emirates ID of the Subscriber for verification of signature.
Allotment Notices and refund:
Successful Subscribers to the First Tranche and the Third Tranche will receive an SMS confirming if they have 
been a successful Subscriber and will be allotted Offer Shares. Allotment notices and refund cheques will be 
sent by registered mail, at the Subscriber’s risk, to the P.O. Box address provided in the Subscriber’s Application. 
In the case of payment of the subscription amount by way of an account debit from a bank account with a 
Receiving Bank, refunds of any unallocated subscription amount will be made to the same bank account. In the 
case of an Subscriber paying the subscription amount by way of a manager’s cheque, the refund of unallocated 
subscription money will be made by way of manager’s cheque issued by the relevant Receiving Bank sent by 
registered mail to the P.O. Box address set out in the Application.
No refunds will be made by way of bank transfer if such transfer may violate any applicable laws or the rules or 
regulations of the UAE Central Bank. Instead, such refunds will be made by way of manager’s cheque issued by 
the relevant Receiving Bank sent by registered mail to the P.O. Box address set out in the Application.
Subscriber’s obligations and confirmations:
The Subscriber confirms that he/she has reviewed the Prospectus, including (without limitation) the “Important 
Notice”, “Important Information” and “Investment Risks” sections, and agrees to be bound by the terms and 
conditions contained in the Prospectus as relevant to the First Tranche and the Third Tranche, the Company’s 
Memorandum and Articles of Association, and this Application. The Receiving Banks, the Selling Shareholder and 
the Company will deem any additional conditions, other than those set out herein, attached to any Application 
as null and void. By acquiring Offer Shares, the Subscriber agrees to accept the Memorandum and Articles of 
Association of the Company as set out in the Prospectus.
Upon completion and submission of this Application, the Subscriber shall be deemed to have acknowledged 
and accepted the following:
1. The Subscriber has applied to pay the amount specified in this Application in order to buy Offer Shares at 

the Final Offer Price to be determined by the Company and the Selling Shareholder within the price range 
through the book building process and based on and according to the conditions stated in the Prospectus.

2. The Subscriber has authorised the Selling Shareholder and the Receiving Banks to send to the Subscriber the 
allotment notice and the refunded amount, by registered mail, at the Subscriber’s own risk, or to the same 
receiving bank where the subscriber has submit his application

3. The Subscriber shall not withdraw, cancel, or modify the Subscriber’s Application at any time after 
submission to a Receiving Bank.

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

5. The Subscriber has ascertained that the Subscriber’s Application complies, and shall bear all responsibility 
and liability arising in case the Subscriber’s investment does not comply with the laws of the UAE and the 
laws of the jurisdiction where the Subscriber resides and the laws of the country of which the Subscriber is 
a citizen.

6. The Subscriber acknowledges and accepts that, if any of the provisions in this Application and these terms 
and conditions contradict any part of the Prospectus, the Prospectus shall prevail.

7. Subscribers must pay in full for their subscription at the time of application.
The Receiving Bank’s conditions regarding payment by cheques:
1. The payment receipt shall not be binding on the Receiving Bank unless the same bears the Receiving Bank’s 

seal and signature of an authorized signatory and the Receiving Bank’s cashier stamp acknowledging receipt 
of the relevant amount.

2. The Receiving Bank reserves the right to: (i) reverse entry or debit the value of any cheque if it is returned 
unpaid and (ii) to cancel the Application accordingly.

Method of payment:
1.  Manager’s cheque drawn on a bank operating in the UAE in the name of “ADNOC Drilling Company PJSC- IPO”.
2. By debiting the Subscriber’s account at the Receiving Bank.
3. Online channels (subject to the terms and conditions of the Prospectus and respective Receiving Bank).

مت تو�شيح عدد اأ�شهم �شركة اأدنوك للحفر �ش.م.ع. )ال�شركة(. املطروحة للبيع من قبل امل�شاهم البائع لكل من ال�شريحة الأوىل ، 

ال�شريحة الثانية وال�شريحة الثالثة يف ن�شرة الكتتاب )»ن�شرة االكتتاب«( . 

تطبق ال�شروط والأحكام الواردة اأدناه فقط على مقدمي الطلبات يف ال�شريحة الأوىل و ال�شريحة الثالثة.

على جميع املكتتبني باأ�شهم ال�شركة الأخذ بعني العتبار باأن القيمة ال�شمية لل�شهم هي 0.10 درهم اماراتي .

يكون للعبارات امل�شتعملة يف ما يلي املعاين املعطاة لها يف ن�شرة الكتتاب، ما مل ين�ص على خالف ذلك يف هذا امللحق اأو طلب 

الكتتاب.

�سعر البيع

�شتعر�ص اأ�شهم الطرح للبيع �شمن نطاق ال�شعر الذي مت الإف�شاح عنه يف اإعالن الإدراج املن�شور 2021/09/13 . و�شيتم حتديد 

�شعر البيع النهائي بعد عملية البناء ال�شعري و�شمن الإطار املحدد يف ن�شرة الكتتاب والإعالن عنه بتاريخ 2021/09/27

الطلبات املقدمة من قبل الوكالء

يجوز لأي مقدم طلب تفوي�ص وكيل م�شرح له ح�شب الأ�شول بتعبئة الطلب ،اإرفاق وتقدمي امل�شتندات املطلوبة معه، بالإ�شافة   .1

اإىل مبلغ الدفع، اإىل اأي من بنوك تلقي الكتتاب نيابة عن مقدم الطلب.

اأن يكون الطلب م�شحوبا ب�شورة طبق الأ�شل من توكيل موثق ب�شكل �شحيح من قبل الأ�شخا�ص / الهيئات املنظمة  يجب   .2

الوكيل  البلد املعني مينح فيه  العربية املتحدة يف  الإمارات  اأو �شفارة دولة  العربية املتحدة مثل كاتب عدل  الإمارات  لدولة 

التوكيل  تقدمي  الوكيل  على  يجب  الفائ�ص.  واملبلغ  التخ�شي�ص  اإخطار  وا�شتالم  الطلب  مقدم  نيابة عن  الكتتاب   احلق يف 

الأ�شلي للتحقق منه.

احلد االأدنى حلجم طلبات االكتتاب

احلد الأدنى لالكتتاب يف اأ�شهم الطرح يف ال�شريحة الأوىل و ال�شريحة الثالثة هو 5,000 درهم اإماراتي، مع اأي ا�شتثمار اإ�شايف 

يتم اإجراوؤه بقيمة 1,000 درهم اإماراتي على الأقل اأو م�شاعفات ذلك.

امل�شتندات املرفقة مع طلبات االكتتاب

امل�شتندات املطلوبة املكتتبني من االأفراد:

يتعني على املُكتتبني تقدمي امل�شتندات التالية مع طلبات الكتتاب:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول جمل�ص التعاون اخلليجي اأو اأي دولة اأخرى:

اأ�شل و�شورة من جواز ال�شفر �شاري املفعول اأو بطاقة الهوية الإماراتية �شارية املفعول.  .1

يف حالة كان املوقع �شخ�شًا اآخر بخالف املكتتب، يجب تقدمي ما يلي:   .2

الهيئات  اإحدى اجلهات/  اأو �شورة معتمدة من  بالتوقيع  له  املخول  ال�شخ�ص  الأ�شول ل�شالح  وكالة م�شدق ح�شب  �شند   

التنظيمية يف دولة الإمارات مثل الكاتب العدل اأو ح�شب الأ�شول املرعية يف الدولة؛

اأ�شل جواز �شفر/ بطاقة الهوية الإماراتية لل�شخ�ص املخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه و�شورة من جواز ال�شفر /بطاقة   

الهوية الإماراتية؛ و

�شورة جواز �شفر /بطاقة الهوية الإماراتية لل�شخ�ص املكتتب للتحقق من توقيعه  

يف حال كان املوقع و�شي على قا�شر، يتم تقدمي ما يلي:  .3

اأ�شل و�شورة من جواز ال�شفر /بطاقة الهوية الإماراتية لل�شخ�ص الو�شي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛  

اأ�شل و�شورة من جواز �شفر القا�شر؛ و  

يف حال كان الو�شي معينًا من قبل املحكمة، اأ�شل و�شورة عن �شند و�شاية م�شدق من املحكمة ومن اأي جهات خمت�شة   

اأخرى )مثل كاتب العدل(.

فيما يتعلق بالأ�شخا�ص العتبارية مبا يف ذلك امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية و�شناديق ال�شتثمار، وغريها من ال�شركات واملوؤ�ش�شات:

بخ�شو�ص الأ�شخا�ص العتبارية امل�شجلني يف دولة الإمارات العربية املتحدة:  .1

اأ�شل و�شورة من الرخ�شة التجارية اأو ال�شجل التجاري للتحقق اأو �شورة معتمدة من اإحدى اجلهات/ الهيئات التنظيمية   

يف الإمارات مثل الكاتب العدل اأو ح�شب الأ�شول املرعية يف الدولة؛

اأ�شل و�شورة من امل�شتند الذي ُيجيز للمفو�ص بالتوقيع نيابة عن املكتتب وتقدمي طلب الكتتاب نيابة عنه وقبول ال�شروط   

والأحكام املن�شو�ص عليها يف ن�شرة الكتتاب ومنوذج الكتتاب؛ و

اأ�شل و�شورة من جواز �شفر /بطاقة الهوية الإماراتية لل�شخ�ص املفو�ص بالتوقيع.  

بخ�شو�ص الأ�شخا�ص العتبارية الأجنبية فاإن امل�شتندات املطلوبة �شتختلف بناًء على طبيعة ال�شركة ومكان ت�شجيلها، ولذلك   .2

لذا فاإنه يرجى مراجعة مدير الكتتاب للح�شول على قائمة بامل�شتندات املطلوبة.

فيما يتعلق بالأفراد من موظفي و متقاعدي )من اجلن�شية الماراتية( �شركات جمموعة اأدنوك وامل�شاركني يف ال�شريحة الثالثة 

يتعني علىيهم تقدمي ما يفيد اإبداء اهتمامهم بال�شافة اىل رقم امل�شتثمر اخلا�ص بهم لدى �شوق اأبوظبي لالوراق املاليةمن خالل 

املن�شات التي توفرها �شركة اأدنوك و تقدمي امل�شتندات التالية:

اأ�شل و�شورة من بطاقة الهوية الإماراتية؛ و  .1

يف حالة كان املوقع �شخ�شًا اآخر بخالف املكتتب، يجب تقدمي ما يلي:   .2

الهيئات  اإحدى اجلهات/  اأو �شورة معتمدة من  بالتوقيع  له  املخول  ال�شخ�ص  الأ�شول ل�شالح  وكالة م�شدق ح�شب  �شند   

التنظيمية يف دولة الإمارات مثل الكاتب العدل اأو ح�شب الأ�شول املرعية يف الدولة؛

اأ�شل جواز �شفر/ بطاقة الهوية الإماراتية لل�شخ�ص املخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه و�شورة من جواز ال�شفر /بطاقة   

الهوية الإماراتية؛ و

�شورة جواز �شفر /بطاقة الهوية الإماراتية لل�شخ�ص املكتتب للتحقق من توقيعه.  

اإخطارات التخ�شي�ش واإعادة االأموال:

الثالثة ر�شالة ن�شية  ال�شريحة  و  ال�شريحة الأوىل  للبيع �شمن  الأ�شهم املعرو�شة  �شيتلقى املكتتب الذي �شينجح باحل�شول على 

ق�شرية توؤّكد جناح اكتتابه وتخ�شي�ص اأ�شهم الطرح له. �شيتم اإر�شال اإخطارات التخ�شي�ص و�شيكات اإعادة الأموال الفائ�شة) 

اإن وجدت( بوا�شطة الربيد امل�شّجل، على م�شوؤولية املكتتب، اإىل �شندوق الربيد املحدد يف الطلب اخلا�ص باملكتتب. �شيتم رد اأي 

مبالغ فائ�شة للمكتتب الذي يدفع مبلغ الكتتاب عن طريق ح�شابه امل�شريف مع اأحد بنوك تلقي الكتتاب اإىل احل�شاب امل�شريف 

ذاته. �شيتم رد اأي مبالغ فائ�شة للمكتتب الذي يدفع مبلغ الكتتاب عن طريق �شيك م�شريف معتمد، من خالل �شيك م�شريف 

معتمد ير�شل بالربيد امل�شجل اإىل �شندوق الربيد املذكور يف الطلب.

لن يتم رد اأي مبالغ فائ�شة اإىل ح�شاب م�شريف اإذا كان ذلك �شينتج عنه انتهاك بنك تلقي الكتتاب للقوانني املطبقة عليه وقوانني 

واأنظمة م�شرف الإمارات املركزي. و�شيتم رد املبلغ الفائ�ص من خالل �شيك م�شريف معتمد ير�شل بالربيد امل�شجل اإىل �شندوق 

الربيد املذكور يف الطلب.

التزامات وتاأكيدات املكتتب:

يوؤكد املكتتب باأنه اّطلع على ن�شرة الكتتاب، مبا يف ذلك ودون ح�شر، بنود »اإ�شعار هام« و«معلومات هامة« و«خماطر ال�شتثمار«.

كما يوافق على اأن يلتزم بال�شروط والأحكام الواردة يف ن�شرة الكتتاب ح�شبما تنطبق على ال�شريحة الأوىل و ال�شريحة الثالثة 

وعقد تاأ�شي�ص ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي وطلب الكتتاب وهذا امللحق. يعد كاًل من بنوك تلقي الكتتاب و امل�شاهم البائع وال�شركة 

لأ�شهم  �شرائه  ولغية. مبجّرد  باطلة  امللحق،  الواردة يف هذا  ال�شروط  الكتتاب، غري  اإىل طلب  اإ�شافته  يتم  اإ�شايف  �شرط  اأي 

الطرح، يعترب املكتتب موافقًا على عقد تاأ�شي�ص ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي كما هي واردة يف ن�شرة الكتتاب.

مبجّرد تعبئة وتقدمي طلب الكتتاب هذا، فاإن املكتتب يكون قد اأقّر ووافق على ما يلي:

انه تقدم بدفع املبلغ املذكور يف هذا الطلب لغر�ص �شراء اأ�شهم الطرح وفقًا لل�شعر النهائي للطرح الذي �شوف يتم حتديده من   .1

قبل ال�شركة و امل�شاهم البائع يف حدود النطاق ال�شعري من خالل عملية البناء ال�شعري وذلك وفقًا لل�شروط املحددة بن�شرة 

الكتتاب.

اأن املكتتب قد خول امل�شاهم البائع وبنوك تلقي الكتتاب باإر�شال اإخطار التخ�شي�ص واملبالغ الفائ�شة بالربيد امل�شّجل على   .2

م�شوؤوليته اخلا�شة، اأو اإىل نف�ص بنك تلقي الكتتاب حيث مت تقدمي الطلب.

اأنه ل يحق للمكتتب �شحب اأو اإلغاء اأو تعديل الطلب املقّدم منه يف اأي وقت بعد تقدميه لبنك تلقي الكتتاب.  .3

اإن املكتتب م�شوؤول عن �شحة ودقة واكتمال البيانات وامل�شتندات املقّدمة يف اأو مع طلب الكتتاب، مبا يف ذلك رقم امل�شتثمر   .4

لدى �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية اخلا�ص باملكتتب.

اأن املكتتب يوؤّكد على اأن طلبه يتوافق مع قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة والدولة التي يقيم فيها وقوانني الدولة التي   .5

يحمل جن�شّيتها، واأنه يتحّمل كامل امل�شوؤولية عن اأي خمالفة لهذه القوانني.

اأن املكتتب يقّر ويقبل باأنه يف حال وجود اأي تعار�ص بني �شروط واأحكام ن�شرة الكتتاب وهذا الطلب، فاإنه يتم التعويل على   .6

اأحكام ن�شرة الكتتاب.

يجب على املكتتب دفع املبلغ املكتتب به بالكامل عند تقدمي الطلب.  .7

�شروط بنوك تلقي االكتتاب فيما يتعّلق بالدفع بوا�شطة ال�شيكات:

لن يكون اإي�شال الت�شديد ملزمًا لبنك تلقي الإكتتاب ما مل يكن يحمل ختم بنك تلقي الإكتتاب وتوقيع اأحد املفّو�شني بالتوقيع   .1

عنه وختم امل�شوؤول عن ال�شندوق الذي يفيد ا�شتالم الأموال ذات ال�شلة.

يحتفظ بنك تلقي الإكتتاب بحقه يف عك�ص القيد اأو خ�شم قيمة اأي �شيك يف حال مل توف قيمة هذا ال�شيك باملبالغ املطلوبة،   .2

واإلغاء طلب الكتتاب املعني.

طريقة ال�شداد:

�شيك م�شريف ُم�شدق م�شتحق ال�شرف �شادر من بنك مرخ�ص يف الإمارات العربية املتحدة ل�شالح ح�شاب » �شركة اأدنوك   .1

للحفر �ص.م.ع ».

خ�شم من احل�شاب امل�شريف للمكتتب لدى بنك تلقي الكتتاب.  .2

القنوات الإلكرتونية )خا�شعة ل�شروط واأحكام ن�شرة الكتتاب وبنوك تلقي الكتتاب(.  .3

Terms & Conditions   ال�شـــــــــروط والأحـكــــــــــام


