حقوق االكتتاب في األسهم الجديدة لشركــة الخليـج للمالحة القابضة (شرك ــة مساهمة عامة)
دعوة مساهمي الشركة لالكتتاب في زيادة رأس المال
تتشرف شركــة الخليـج للمالحة القابضة (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة مساهميها لالكتتاب في األسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر

o

والمدفوع في حدود رأس مال الشركة المصرح به والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة وهيئة األوراق المالية والسلع ("الهيئة").

.1

إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل ،أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة ذات الصلة؛

o

قرار زيادة رأس المال

o

المصرح به عن طريق إصدار أسهم جديدة ("زيادة رأس المال").

.2



مقدار زيادة رأس المال
سهم جديد ("األسهم الجديدة") يتم إصدارها بسعر إصدار  1درهم للسهم الواحد (" سعر اإلصدار").

.8

الحساب البنكي للشخص المؤهل ،ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو االكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة لصالح "إصدار أسهم زيادة رأس



البيانات العامة للشركة

المال لشركــة الخليـج للمالحة القابضة (ش.م.ع)"؛

▪

اسم الشركة :شركــة الخليـج للمالحة القابضة (ش.م.ع).



▪

رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة :رقم القيد  1007بتاريخ  6نوفمبر .2006

المكتتب لدى بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب؛
الخصم من حساب ُ



التحويل من بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

▪

المركز الرئيسي :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.



االكتتابات اإللكترونية؛ أو

▪

أغراض الشركة :تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة ،تقديم القروض والكفاالت والتمويل



نظام التحويل النقدي.

للشركات التابعة لها ،تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها ،إدارة الشركات التابعة لها ،وتملك حقوق الملكية الفكرية من

المكتتبين الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم مستثمر وطني موحد ("رقم مستثمر") ساري مع قيمة األسهم الجديدة
ويتعين على ُ

▪

براءات اختراع أو عالمات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.

المكتتب فيها في حقل األوامر الخاصة.

رأس المال الحالي المصدر والمدفوع( 551،666،666 :خمسمائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وستة

ويمكن لمالكي حساب بنكي في بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب في االكتتاب عن طريق ماكينات الصراف اآللي والخدمات البنكية عبر

وستون) درهم إماراتي.

المكتتبين بتقديم طلبات
االنترنت .فيما يتعلق بالتقديم اإللكتروني ،يعد كافيا ألغراض تحديد الهوية ،ولن يكون مطلوبا أي مستندات إضافية ،قيام ُ

عدد األسهم الحالية( 551،666،666 :خمسمائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون) سهم

اإلكتتاب إما من خالل ماكينة الصراف اآللي أو من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،وذلك بالدخول الى حساباتهم الخاصة سواء عن طريق

("األسهم").

ماكينة الصراف اآللي مستخدمين بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم أو عبر الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت مستخدمين الرقم السري الخاص

▪

سوق اإلدراج :سوق دبي المالي.

بهم وذلك كإجراء تقليدي في معامالت الخدمات المصرفية اإللكترونية.

▪

القيمة اإلسمية للسهم )1( :درهم إماراتي واحد.

كما يمكن استالم مبلغ االكتتاب في هيئة حوالة داخلية مبين بها رقم مستثمر ساري ،ويجب أن يكون ذلك المبلغ محول من رقم حساب مسجل

▪

مدير سجل اإلكتتاب :بنك االمارات دبي الوطني كابيتال.

لدى سوق دبي المالي باسم صاحب رقم المستثمر الذي قام بالتحويل .الحد األقصى لسداد قيمة االكتتاب من خالل أجهزة الصراف اآللي أو الخدمات

▪

مدقق الحسابات :إرنست آند يونغ الشرق األوسط – فرع دبي.

البنكية عبر االنترنت هو ( 2اثنين) مليون درهم إماراتي لكل طلب .وفي حال رغبة أي من مقدمي الطلبات باالكتتاب بما هو أكثر من مبلغ ( 2اثنين)

▪

بنك االكتتاب الرئيسي :بنك االمارات دبي الوطني ش.م.ع ،وفروعه المحددة أدناه.

مليون درهم إماراتي يجب عليهم التوجه لزيارة أي فرع من فروع بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب.

▪

بنك تلقي االكتتاب :مصرف عجمان ش.م.ع ،وفروعه المحددة أدناه.

سيكون الموقع اإللكتروني الرسمي لسوق دبي المالي  www.dfm.aeمتاحا ً للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر مسجل في الخدمات اإللكترونية على

▪

المستشار القانوني :التميمي ومشاركوه.

موقع  ،www.dfm.aeويملكون بطاقة  iVESTORسارية لتقديم طلب الشراء اإللكتروني الخاص بهم لبنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب.

▪

ويجوز لبنك االكتتاب الرئيسي وبنك تلقي االكتتاب أن يكون لهما قنوات الكترونية خاصة بهما (كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت،

الغرض من زيادة رأس المال

وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتنقلة ،وأجهزة الصراف اآللي ،الخ) والتي يتم ربطها بنظام سوق دبي المالي .ويعتبر تقديم الشخص

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات اإلكتتاب في زيادة رأس المال ألغراض توفير السيولة النقدية والمطلوبة لتنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة

المكتتب ،كما يعتبر ذلك تفويضا للبنك المصدر لبطاقة
لطلب الشراء اإللكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام نشرة االكتتاب هذه نيابة عن ُ

التي سبق اإلعالن عنها والتي من بينها مضاعفة حجم أسطول الشركة ليصل إلى ( 20عشرون) سفينة بحلول عام .2020

.5

إجراءات االكتتاب
يجب تقديم طلب االكتتاب إلى أي من فروع بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب المشاركة والواردة بهذه النشرة مع ضرورة تقديم رقم

مقسمة على ( 1،000،000،000مليار) سهم.

.4

المفوض بالتوقيع.
أصل وصورة من جواز سفر ُ

بخصوص الشركات األجنبية :فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناء على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها ،ولذلك فإنه يرجى
مراجعة بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب للحصول على قائمة المستندات المطلوبة.

المصدر والمدفوع إلى ( 1،000،000،000مليار) درهم إماراتي،
سيؤدي إصدار األسهم الجديدة بمقتضى زيادة رأس المال إلى زيادة رأس مال الشركة ُ

.3

المكتتب وتمثيله وتقديم طلب االكتتاب وقبول الشروط
أصل وصورة من المستند الذي يفوض المو ِّقع بالتوقيع نيابة عن ُ
واألحكام المنصوص عليها في نشرة اإلصدار الماثلة وفي طلب االكتتاب الخاص بزيادة رأس المال؛

في اجتماعه المنعقد بتاريخ اإلثنين  28ديسمبر  ،2017قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود رأس المال

سوف تكون زيادة رأس المال فيما يتعلق ب ـ ( 448,333,334أربعمائة وثمانية وأربعون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة وأربعة وثالثون)

أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص أو هيئات

 iVESTORوبنك االكتتاب الرئيسي أو تلقي االكتتاب بسداد إجمالي قيمة األسهم التي يرغب المكتتب باالكتتاب فيها ،وذلك عن طريق خصم المبلغ

شروط االكتتاب

من بطاقة  iVESTORأو الحساب المصرفي للعميل وتحويل المبلغ لحساب "إصدار أسهم زيادة رأس المال لشركــة الخليـج للمالحة القابضة
(ش.م.ع)" المفتوح لدى بنوك بنك االكتتاب الرئيسي أو تلقي االكتتاب ،على النحو الموضح في طلب الشراء .ويعد تقديم الطلبات إلكترونيا ً كافيا ً

زيادة رأس المال

▪

فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه ،فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات االكتتاب

سيتم طرح أسهم زيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق ا كتتاب قابلة للتداول ( ُيشار إليها مجتمعة باسم "حقوق االكتتاب " ومنفردة باسم
"الحق/الحق في االكتتاب") وف ًقا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم (/11ر.م ).لعام  2016بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات

اإللكتروني المعنية في هذه الفقرة.

المساهمة العامة ("القرار") وسيكون للمساهمين المسجلين بالشركة ( ُيشار إليهم مجتمعين بلفظ "المساهمين المسجلين" ومنفردين بلفظ
"المساهم المسجل") عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الخميس  1فبراير "( 2018تاريخ األهلية") حق واحد لكل ( )1.23سهم



مملوك في ذلك التاريخ .في حالة وجود كسور في عدد حقوق االكتتاب ،سوف يتم تخفيض عدد حقوق االكتتاب الى أقرب رقم صحيح وسوف يتم

الدفع نقدًا؛



الشيكات غير المعتمدة؛ أو

حفظ حقوق االكتتاب في حساب مقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث يتم االحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل وذلك في غضون



أي وسيلة بخالف الوسائل المبينة فيما سبق.

ال يجوز سداد مبلغ االكتتاب أو قبوله لدى بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب بأي من الطرق التالية:

يوم واحد من تاريخ األهلية .يجوز للمساهمين المسجلين الذين ال يرغبون في ممارسة بعض حقوق االكتتاب الخاصة بهم أو جميعها واالكتتاب في

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ االكتتاب:

أسهم جديدة بسعر اإلصدار بيع حقوق االكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خالل وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي

في حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) ،يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر



المالي.

من ظهر يوم الثالثاء الموافق  20فبراير .2018

تداول حقوق االكتتاب في زيادة رأس المال

▪

في حالة االكتتاب عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم األربعاء الموافق



 21فبراير .2018

سيتم التنسيق بين سوق دبي المالي وشركات الوساطة إلضافة أرصدة حقوق االكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل

في حالة االكتتاب عن طريق ماكينة الصراف اآللي أو عبر الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب قبل الساعة



( )1.23سهم يمتلكه المساهمون المسجلون في تاريخ األهلية الى حساباتهم بشركات الوساطة بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق

الثانية من ظهر الخميس الموافق  22فبراير .2018

االكتتاب في زيادة رأس المال بالبيع والشراء خالل المدة الزمنية التالية ("فترة تداول حقوق االكتتاب"):
-

تاريخ بدء فترة تداول حقوق االكتتاب لدى سوق دبي المالي :األحد  4فبراير .2018

.9

للرد على أية استفسارات الرجاء التواصل مع مديرة عالقات المستثمرين في الشركة ،مي صدقة ،على الهاتف رقم ( +971 4 427 0104رقم داخلي

تاريخ االنتهاء من فترة تداول حقوق االكتتاب لدى سوق دبي المالي :الخميس  15فبراير .2018

)244

فترة االكتتاب :سوف يكون االكتتاب في األسهم الجديدة خالل الفترة المذكورة ادناه ("فترة االكتتاب") وخالل هذه المدة يحق لمالكي الحقوق

▪

من المساهمين المسجلين أو األشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خالل فترة تداول حقوق االكتتاب ("األشخاص المؤهلين" ومنفردين بلفظ

.10

تواريخ هامة
-

تاريخ اإلعالن عن دعوة المساهمين لالكتتاب في األسهم الجديدة من خالل زيادة رأس المال :السبت  13يناير .2018

-

تاريخ بدء فترة االكتتاب :األحد  11فبراير .2018

-

تاريخ األهلية لحقوق االكتتاب (تاريخ السجل) :الخميس  1فبراير  2018لمساهمي الشركة المسجلين في هذا التاريخ.

-

تاريخ غلق فترة االكتتاب :الخميس  22فبراير .2018

-

"شخص مؤهل") ممارسة حقوقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة بسعر اإلصدار.

االكتتاب في األسهم االضافية التي لم يتم االكتتاب فيها:

▪

عالقات المستثمرين

وفقا للمادة  8من القرار ،وباإلضافة الى ممارسة حقوقهم لالكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة مقابل كل حق مملوك ،يحق لألشخاص

تاريخ بدء فترة تداول حقوق االكتتاب لدى سوق دبي المالي :األحد  4فبراير .2018
تاريخ االنتهاء من فترة تداول حقوق االكتتاب لدى سوق دبي المالي :الخميس  15فبراير .2018

-

تاريخ بدء فترة االكتتاب :األحد  11فبراير .2018

المؤهلين التقدم بطلبات لالكتتاب في أسهم إضافية بسعر اإلصدار ("األسهم اإلضافية") ،والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض

-

تاريخ غلق فترة االكتتاب :الخميس  22فبراير .2018

من األسهم الجديدة التي لم يتم االكتتاب بها نتيجة تجميع الكسور/األجزاء من األسهم الجديدة أو عدم ممارسة األشخاص المؤهلين

-

تاريخ االنتهاء من عملية التخصيص :األربعاء  28فبراير .2018

لحقوقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة .سوف يتم تخصيص األسهم االضافية ،على أسس تناسبية ،الى األشخاص المؤهلين الذين ا كتتبوا

-

تاريخ االنتهاء من عملية رد األموال :الخميس  1مارس .2018

في األسهم اإلضافية بنا ًء على عدد األسهم اإلضافية المطلوب من قبل األشخاص المؤهلين .وفي حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها،
بعد تخصيص األسهم اإلضافية الى األشخاص المؤهلين الذي ا كتتبوا في األسهم اإلضافية (وتسمى هذه األسهم "أسهم الجمهور") ،سوف
يتم طرح أسهم الجمهور لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

مالحظة هامة :في حال كان آخر يوم من فترة االكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح أخر يوم في فترة االكتتاب هو أول يوم عمل تالي.
أسماء األطراف المشاركة في عملية زيادة رأس المال

• حدود الملكية :يجب أال تقل نسبة مساهمة مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة عن ( %51واحد وخمسون بالمائة) من رأس مال

مدير سجل

بنك االكتتاب

اإلكتتاب

الرئيسي

الشركة المصدر.
• طلبات اإلكتتاب :تتوفر طلبات االكتتاب في فروع بنك االكتتاب الرئيسي وبنك تلقي االكتتاب المذكورة أدناه.
• سعر اإلصدار :تصدر أسهم زيادة رأس المال بسعر واحد درهم إماراتي فقط للسهم الواحد ("سعر اإلصدار").
• نسبة السداد :يتم سداد كامل قيمة األسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات االكتتاب.
• طريقة السداد :يتم السداد عن طريق ( )1شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات
المكتتب
العربية المتحدة لصالح "إصدار أسهم زيادة رأس المال لشركــة الخليـج للمالحة القابضة (ش.م.ع)"؛ ( )2الخصم من حساب ُ
لدى بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب؛ ( )3التحويل من بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ ( )4االكتتابات

بنك االمارات دبي

بنك اإلمارات دبي

مصرف عجمان

الوطني كابيتال

الوطني ش.م.ع

ش.م.ع

خمسة أيام عمل.
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شارع االتحاد ،مبنى

اإلمارات العربية

اإلمارات العربية

مصرف عجمان

مركز دبي المالي العالمي

رقم الفاكس+971 4 427 0103 :

المتحدة

المتحدة

المشيرف

ص.ب - 9275 .دبي

البريد االلكتروني:

ص.ب- 7770 .عجمان

اإلمارات العربية المتحدة

investor.relations@gulfnav.com

المنطقة

ل منهم في تاريخ االنتهاء من فترة تداول حقوق اإلكتتاب.
حقوق اإلكتتاب التي يحوزها ك ٍ

الفرع
فرع الديرة الرئيسي

مبنى بنك االمارات دبي الوطني ،مقابل دائرة األراضي ،الطابق االرضي

+971 4 316 00 66

دبي الجديدة

فرع الجميرة

كورنيش الوصل

الشارقة

فرع التعاون

شارع التعاون ،التعاون  ،3مبنى رقم  ،p-92محل رقم 1

+971 4 316 00 66

ابوظبي

الفرع الرئيسي

شارع خليفة ،مبنى Al Neem

+971 4 316 00 66

الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها ،على أساس تناسبي ،مع تقليص العدد (إذا لزم األمر) وف ًقا للنسبة التي تمثلها

عجمان

الفرع الرئيسي

الطابق األرضي ،بناية بنك اإلمارات دبي الوطني ،قبل مركز اللولو

+971 4 316 00 66

عدد األسهم اإلضافية التي طلبها المكتتب من إجمالي عدد األسهم اإلضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك األسهم اإلضافية .ومن ثم،

ثانياً ،في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها ،سوف يتم تخصيص عدد من األسهم اإلضافية إلى األشخاص المؤهلين وفقا ً لعدد األسهم

المنشود.
ثالثا ،في حال تبقى أسهم جديدة غير م كتتب بها بعد ذلك ،سوف يتم تخصيص األسهم للجمهور على أساس تناسبي.

المستندات المطلوبة من المكتتبين

العين

فرع العين مول

شارع خليفة بن زايد ،العين

+971 4 316 00 66

الفجيرة

الفرع الرئيسي

شارع حمد بن عبداللة ،مرشد

+971 4 316 00 66

راس الخيمة

الفرع الرئيسي

تقاطع شارع المنتصر وشارع المامورة ،راس الخيمة

+971 4 316 00 66

أم القيوين

فرع أم القيوين

الطابق األرضي ،بناية بنك اإلمارات دبي الوطني ،شارع الشيخ فيصل،

+971 4 316 00 66

بعد مركز اللولو

المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب:
يتعين على ُ
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو أي جنسيات أخرى:




أصل وصورة من جواز سفر سار ٍ أو بطاقة هوية إماراتية سارية.

المنطقة

الوكالة القانونية المصدقة حسب األصول المرعية لصالح من يقوم بالتوقيع أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص /هيئات

العنوان

الفرع

هاتف

إماراتية منظمة مثل :الكاتب العدل ،أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة ذات الصلة؛

عجمان

المركز الرئيسي

شارع االتحاد ،المشيرف ،مبنى مصرف عجمان

أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه؛ و

عجمان

الفرع الرئيسي

شارع االتحاد ،المشيرف ،مبنى مصرف عجمان

+971 6 701 8699

لمكتتب بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه.
أصل جواز سفر ا ُ

عجمان

فرع خليفة

شارع خليفة ،الطابق األرضي ،مبنى A&F

+971 6 701 8696

يجب إرسال المستندات التالية في حال توقيع الولي الطبيعي عن القاصر:

o
o
o

أبوظبي

فرع الخالدية

شارع الشيخ زايد الطريق االول

+971 2 654 7707

أصل وصورة جواز سفر الولي للتحقق من التوقيع؛

أبوظبي

فرع العين

شارع الشيخ خليفة بن زايد

+971 3 701 3566

أصل وصورة جواز سفر القاصر؛ و
صك الوالية مصدق من المحكمة والسلطات المختصة (الكاتب العدل على سبيل المثال) في حالة تعيين الولي عن طريق
المحكمة.

فيما يتعلق بالكيانات االعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق االستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات
االعتبارية):



مصرف عجمان

+971 6 701 8643

o
o


فروع بنك تلقي االكتتاب المشاركة

لمكتتب:
في حال كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خالف ا ُ

o

-2

العنوان

هاتف

+971 4 316 00 66

فليس هناك ما يضمن أن األشخاص المؤهلين المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد األسهم اإلضافية

-1

المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

بنك االمارات دبي الوطني

بداي ًة ،سوف يتم تخصيص األسهم الجديدة لألشخاص المؤهلين وفقا ً لعدد األسهم الذين ا كتتبوا بها ،شريطة أال يتجاوز هذا العدد عدد

سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية لألشخاص المؤهلين ،بعد مخصصات األشخاص المؤهلين الذين ا كتتبوا في عدد من األسهم
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اإلمارات العربية

ص.ب - 49651 .دبي

فروع بنك االكتتاب الرئيسي المشاركة

دبي

التي ا كتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق اإلكتتاب التي يحوزونها.

•

التميمي ومشاركوه
شرق

سياسة التخصيص

•

مي صدقة
(رقم داخلي )244

سوف يتم تخصيص األسهم الجديدة على النحو التالي ،وفقا ً للتسلسل الزمني المب ّين أدناه:
•

للشركة
الطابق  ،6المبنى 4

اإللكترونية؛ أو ( )5نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي لدولة اإلمارات ("نظام التحويل النقدي").

الجديدة الذين ا كتتبوا به .وسوف يتم االنتهاء من عملية تخصيص أسهم زيادة رأس المال للمكتتبين وإعادة األموال خالل مهلة أقصاها

مسؤول عالقات المستثمرين

رقم الهاتف+971 4 427 0104 :

• بنك االكتتاب :يتم تلقي قيمة االكتتاب بواسطة بنك االكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي االكتتاب من خالل فروعهما الواردة أدناه.
• التخصيص وإعادة فائض اإلكتتاب :سوف يتم إعادة أموال فائض اإلكتتاب لحاملي حقوق اإلكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد األسهم

بنك تلقي االكتتاب

المستشار القانوني

الكيانات االعتبارية المسجلة باإلمارات:

دبي

فرع القرهود

مبنى Red Avenue

+971 4 707 6777

الشارقة

فرع البحيرة

الكرنيش ،الطبق األرضي ،مبنى City Compass

+971 6 705 8898

أبوظبي

فرع TCA

شارع السالم ،ارض رقم  ،C31مبنى مكين

+971 2 654 7707

دبي

فرع الجميرة

جميره  ،3شارع ام سقيم 1

+971 4 707 6871

