خبر صحفي:

الخليج للمالحة تحقق زيادة رأس مالها عن طريق اكتتاب حقوق األولوية
حيث تحقق تلك الخطوة أهداف كبار المستثمرين في زيادة نصيبهم من رأس المال ،كما ستتمكن الشركة عن طريق تحصيالت االكتتاب من
الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ التوسعات على المدى القصير من خطتها االستراتيجية

دبي -اإلمارات العربية المتحدة 06-مارس :2018-تماشيا ً مع استراتيجيتها المرحلية في توسيع خدماتها وزيادة حجم أسطولها بشكل
متدرج يتوافق مع القدرة االستيعابية للعقود ومشروعات التوسع المتوقعة ،وبعد النظر في الخطط المستقبلية قرر مجلس إدارة
مجموعة الخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع) خالل اجتماعه الذي انعقد أمس بما تم االكتتاب فيه من أسهم الزيادة في رأس مال الشركة
من السادة مساهمي الشركة ومالكي الحقوق الذي طرحته الشركة خال شهر فبراير الماضي للمساهمين ومالكي الحقوق ،دون طرح
األسهم المتبقية لالكتتاب العام .وبذلك يصبح رأس مال الشركة  919.209.250درهم إماراتي.
وقد قامت مجموعة الخليج للمالحة القابضة باإلعالن عن طرح أسهم زيادة رأس المال وقيمتها في الحد األقصى  448مليون درهم
عن طريق اكتتاب حقوق األولوية ،وقد امتد االكتتاب من تاريخ  11فبراير وحتى  1مارس  ،2018حيث بلغت قيمة األسهم المكتتب
بها  367.542.584درهم إماراتي ،ليصبح بذلك رأس مال الشركة بعد الزيادة  919.209.250درهم اماراتي ،موزعة على
 919.209.250سهم بقيمة إسمية درهم إماراتي واحد للسهم ،حيث أكتتب مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة % 95
ومواطنو دول مجلس التعاون بنسبة  %2وجنسيات أخري بنسبة  .%3هذا وقد اكتفت الخليج للمالحة بما تم تغطيته من كبار
المساهمين ألن خطتها التشغيلية تمتاز بالمرحلية والتدرج في تنمية أصول الشركة ومواردها ،وألن اإليرادات الحالية للشركة تشهد
تزايد كبير من خالل إجراءات عديدة قامت بها اإلدارة الجديدة أدت إلى انتقال الشركة نحو الربحية والنمو في األصول.

وبهذا الصدد صرح سعادة خميس جمعة بوعميم ،عضو مجلس اإلدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج
للمالحة القابضة ،قائالً" :لقد صممنا خطتنا االستراتيجية التي اعتمدها مجلس اإلدارة لتكون متدرجة في النمو ورفع األصول ويتم
تنفيذها على مراحل ،ومنذ أن بدأنا بتنفيذها في النصف الثاني من عام  2016ونحن نواصل تحقيق نجاحات وإيرادات متزايدة وبشكل
مضطرد ،وهو ما دفع العديد من كبار المستثمرين إلى المطالبة برفع حصصهم في الشركة من خالل طرح اكتتاب حقوق األولوية،
وهو ما تم إنجازه بنجاح حيث تمكن المساهمون الراغبون بزيادة حصصهم في رأس المال من تحقيق أهدافهم شاكرين لهم ثقتهم
بنا".
وأضاف بوعميم" :مقدار ما تم تحصيله من زيادة في رأس المال يعادل  %82وهذا المبلغ يكفي لتغطية الخطط المرحلية لتوسع
الشركة وزيادة أصولها خالل الفترات القصيرة القادمة ،وبالتالي قرر مجلس اإلدارة االكتفاء بما تم تحصيله من قبل المساهمين
الحاليين وعدم التوجه إلى خيار االكتتاب العام للحصول على المزيد من التحصيالت ،إذ إن هدف االكتتاب كان االستجابة لرغبة
كبار المساهمين في زيادة حصصهم في الشركة ،وهنا أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في االكتتاب ،وأخص بالذكر شركة
تبارك لالستثمار ،والذين أبدوا ثقة كبيرة بالشركة وخطتها االستراتيجية ،ونؤكد للمساهمين أننا سنكون على قدر هذه الثقة ،وبتوجيهات
مجلس اإلدارة ستواصل الشركة توسعاتها وزيادة أصولها".
ومن ضمن أهم اإلنجازات التي حققتها الخطة االستراتيجية الجديدة للشركة إعادة هيكلة الشركة بالكامل وحل جميع المديونيات
واألمور المالية والقانونية السابقة وتسويتها ،وكذلك إبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية من أجل إطالق واحدة من أكبر شركات
الخدمات البحرية لقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في المنطقة .كما قامت الشركة بتطوير وتوسيع الخدمات واألعمال المقدمة
بما في ذلك الرقعة الجغرافية ألعمالها وبضم ناقلتين ألصولها وإعادة تمويل ناقالت للمواد البتروكيماوية ونجحت أيضا ً في تنمية
محفظة أعمالها والدخول في مباحثات بنائه لالستحواذ على سفن جديدة وحصص كبيرة في شركات قائمة إقليميا ً ودوليا ً لتنويع
مصادر الدخل واألعمال.

انتهى-نبذة عن شركة الخليج للمالحة القابضة:
شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة ،وهي شركة المالحة والنقل
والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير  2007تحت الرمز " ."GULFNAVويقع مقر الشركة في
دبي ،وتمتلك فروعا ً في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي ،إضافة إلى فرع خارجي في السعودية ومكاتب عمليات وتمثيلية في أكثر من
 9دول حول العالم وتمتلك الشركة أسطوالً من ناقالت المواد الكيميائية العمالقة وناقالت مشتقات النفط وسفن دعم العمليات والخدمات
البحرية وعمليات إصالح السفن ،كما ستقوم الشركة بمضاعفة أسطولها ليصل إلى  20سفينة بحلول الربع الثاني من عام .2020
وبما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو 9001:2008ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس ،فإنها تلتزم باالمتثال لمتطلبات قانون اإلدارة
الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات
عالية الجودة لألسواق المحلية والدولية ،مما يتيح فرصا ً جديدة لالرتقاء بمستوى خدمة العمالء الحاليين ،وجذب عمالء جدد.

