
ملخص محتويات نشرة االكتتاب المتعلقة بطرح %50 من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت لألوراق المالية

نفاذًا للمادة )33( من القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته، وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المتخذ 
باجتماعه رقم 26/2019 المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2019، يسر هيئة أسواق المال )»الهيئة«( دعوة السادة المواطنين الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات المدنية لدى 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في تاريخ 8 سبتمبر 2019 لسداد مقابل االكتتابات المستحقة عليهم عن األسهم المستحقة لهم في الحصة البالغة %50 من أسهم رأس 

المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت لألوراق المالية.

نظرة عامة على الطرح

شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. )شركة مساهمة كويتية عامة( )“شركة بورصة الكويت”( وقد تأسست في دولة الكويت:الشركة ُمصدرة أسهم الطرح

هيئة أسواق المال - دولة الكويت :المساهم البائع 

رقم السجل التجاري لشركة 
بورصة الكويت

: 355538

100,387,875 سهم:أسهم الطرح

10,038,787.500 د.ك:القيمة اإلجمالية للطرح

100 فلس لكل سهم :سعر الطرح

8 سبتمبر 2019، وهو اليوم الذي تم فيه توزيع أسهم الطرح على المواطنين الكويتيين المسجلين وليس يوم سداد المبلغ.:يوم االكتتاب

المواطنون الكويتيون 
المسجلون

المواطنون الكويتيون المقيدة أسماؤهم في نظام المعلومات المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 8 سبتمبر 2019:

عدد األسهم المخصصة
لكل مواطن مسجل

يستحق كل مواطن كويتي مسجل بنظام المعلومات المدنية في يوم االكتتاب عدد 70 سهمًا، بقيمة اسمية بواقع 100 فلس :
للسهم الواحد ، وبما يكون المبلغ اإلجمالي الواجب دفعه عن األسهم المستحقة لكل مواطن مبلغ  7.00 د.ك )سبعة دينار كويتي(.

األسهم التي تم توزيعها على المواطنين الكويتيين المسجلين ولم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين الكويتيين المسجلين:األسهم اإلضافية

سهم واحد )1(:الحد األدنى للسداد

الحد األقصى لالكتتاب في 
األسهم اإلضافية

1,003,878 سهم، أي ما يعادل 1% من أسهم الطرح وذلك عن المواطن الكويتي المسجل باإلضافة إلى أوالده أو أحفاده المشمولين :
بواليته أو وصايته - من المواطنين الكويتيين المسجلين. أما بالنسبة لألشخاص غير المشمولين بوالية األب ، يطبق الحد األقصى 

المذكور على القاصر الواحد أو األخوة القصر مجتمعين باإلضافة إلى األم  أو الجد - حسب األحوال - إن كان أى منهما  معينًا وصيًا أو 
وليًا عليهم.

 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(:وكيل االكتتاب

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م )مقفلة(:وكيل المقاصة واإليداع

مكتب د. فيصل الفهد ومشاركوه مستشارون ومحامون:المستشار القانوني

االكتتاب في األسهم 
اإلضافية

يجوز لمن يرغب من المواطنين الكويتيين المسجلين في يوم االكتتاب طلب زيادة التخصيص لهم من األسهم التي لم يتم سداد :
قيمتها للهيئة وبنفس سعر الطرح وذلك بحد أقصى عدد 1,003,878 سهمًا، أي ما يعادل 1% من أسهم الطرح، وذلك لكل مواطن 

مسجل، باإلضافة إلى أوالده أو أحفاده المشمولين بواليته أو وصايته، من المواطنين الكويتيين المسجلين بنظام المعلومات المدنية 
كما في يوم االكتتاب.

تبدأ فترة سداد مبالغ االكتتاب واالكتتاب في فائض األسهم الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء )توقيت الكويت المحلي( الموافق :فترة السداد واالكتتاب
1 أكتوبر 2019 وتنتهي في يوم األحد الموافق 1 ديسمبر 2019 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر )توقيت الكويت المحلي(.

يتم السداد من خالل موقع االكتتاب عن طريق الرابط: https://www.ipo.com.kw، ووفقًا لإلجراءات واألحكام والشروط المبينة بنشرة :كيفية السداد واالكتتاب
االكتتاب، والتي تعتبر جزًء ال يتجزأ من هذا الملخص ومكملة ألحكامه.

هناك بعض المخاطر المتعلقة في االستثمار في أسهم الطرح. يمكن تصنيف تلك المخاطر في الفئات التالية::عوامل المخاطر
المخاطر المتعلقة بالشركة ُمصدرة أسهم الطرح.  .1

المخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح.  .2

هى فروع بنك برقان المخصصة لتلقى طلبات االكتتاب فى الحالتين التاليتين::مقرات الجهة المستلمة
إذا كانت قيمة األسهم المسدد قيمتها أو المكتتب فيها تزيد عن مبلغ -/10,000. أ. 

إذا كان المكتتب قاصر غير مشمول بوالية األب أو الهيئة العامة لشئون القصر. ب. 

قبل االستثمار في أي من أسهم الطرح، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية إلى جميع المعلومات األخرى الواردة في نشرة االكتتاب المتعلقة بالطرح، وعوامل 
المخاطر الموضحة أعاله وطلب المشورة المهنية )ولمزيد من التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر، يرجى االطالع على نسخة من نشرة االكتتاب )القابلة للتحميل والطباعة( 
الحصول على  )www.kamconline.com( كما يمكن  االكتتاب  لوكيل  اإللكتروني  الموقع   )www.boursaipo.com( بالطرح  الخاص  اإللكتروني  الموقع  بالطرح على  يتعلق  فيما 
نسخة من النشرة في مقر شركة بورصة الكويت ومقرات الجهة المستلمة. هذا اإلعالن ال يشتمل على جميع المعلومات التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها 

قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح كما أنه ال يمكن التأكيد أن هذه المعلومات مكتملة.

ننصح بأن تستشير شخصًا ُمرخصًا له ومؤهل طبقًا للقانون ومتخصص في تقديم المشورة حول االكتتاب قبل اتخاذ قرار االكتتاب في األسهم من عدمه.

ال تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن أو دقته، وال عن أي خسارة تنشأ عن االستناد إلى أي جزء 
من هذا اإلعالن.

بيانات االتصال في حالة االستفسار:
مركز االتصال: 22336688 965+

boursaipo@kamconline.com :البريد اإللكتروني

وكيل االكتتاب
شركة كامكو لإلستثمار ش.م.ك )عامة(


