
تعلن شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك عامه عن زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بواقع ١٣,٦٦١,٩٠٦ دينار كويتي بنسبة ١٨٦٫١٧ %  (من ٧,٣٣٨,٠٩٤ دينار

كويتي إلى ٢١,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي) ومن ثم طرح أسهم الزيادة فى رأس المال والبالغ عددها ١٣٦,٦١٩,٠٦٠ مليون سهم (مائه وستة ثالثون مليون وستمائة

وتسعة عشر الف وستون سهم ) لالكتتاب العام .

 سعر السهم المطروح ل�كتتاب العام : ١٠٠ فلس للسهم الواحد ( ١٠٠ فلس قيمة اسمية بدون عالوة إصدار)

 الحد ا©دنى ل¬كتتاب للمساهمين الجدد ( المكتتبين في فائض ا©سم ) هو ١,٠٠٠ سهمًا أو بقيمة ١٠٠ دينار كويتي للمكتتب الواحد 

فترة االكتتاب: تبدأ فترة االكتتاب العام  بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ وتنتهى بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٤ 

فترة ا�كتتاب المخصصة لالكتتاب فى فائض ا�سهم : تبدأ إعتبارا من يوم  ٢٠١٧/٠٥/٠٨  وتنتهى فى يوم ٢٠١٧/٠٧/٠٤ 

طريقة الدفع:  يتم اداء كامل قيمة ا©سهم المكتتب فيها باحدى الطرق التالية :  

•     شيك مصدق صادر  لصالح  شركة أجوان الخليج العقارية عن أحد البنوك الكويتية ، يودع في حساب االكتتاب العام المفتوح لدى  (البنك ا©هلي المتحد) برقم  11621961                                

IBAN; KW29BKME0000000000000011621961     •

•      تحويل الى حساب االكتتاب.

 ا�كتتاب العام فى فائض ا�سهم:  يكون  لمساهمي الشركة وغيرهم الحق فى االكتتاب في ا©سهم التى لم يكتتب وذلك الى تاريخ انتهاء االكتتاب

  كيفية االكتتاب : 

١-     على من يرغب فى االكتتاب العام فى اسهم الزياده راس مال الشركة مراجعة شركة الفوز لالستثمار ش.م.ك (مقفلة) –  ومقرها القبلة، مجمع الصالحية

التجاري، مدخل رقم ٣، الدور ٤ - الستالم إشعار يبين فيه اسم ورقم المساهم وعدد ا©سهم المملوكة كما في يوم التداول السابق على بداية فترة االكتتاب.

٢-     يودع طالب االكتتاب المبلغ المطلوب في الحساب الخاص باالكتتاب كما هو مذكور في "طريقة الدفع " من هذا االعالن .  

٣-     يقوم طالب االكتتاب بمراجعة شركة الفوز لالستثمار لتقديم طلب االكتتاب مرفقا به :  

•     صورة االشعار الصادر عن شركة الفوز لالستثمار ش.م.ك (مقفلة) والمبين فيه رقم المساهم .  

•     ما يفيد ايداع المبلغ في حساب "  شركة أجوان الخليج العقارية " الخاص باالكتتاب ، ويكون للمكتتب مراجعة شركة الفوز لالستثمار لتسلم االشعار الدال على االيداع. 

•     اÉقرا ر المرافق لطلب االكتتاب بعد توقيعه .  

•     استكمال بقية االجراءات الخاصة باالكتتاب.  

•     الوثائق المطلوبة للمكتتبين : صورة البطاقة المدنية للمكتتبين ا©فراد ، وصورة من السجل التجارى باÉضافة للمستندات الدالة على صفة المخول بالتوقيع عن

الشركة وصورة بطاقته المدنية وذلك بالنسبة للشركات . 

٤-     يتم تقديم وتغطية طلب االكتتاب من المكتتب أو من ينوب عنه قانونا على النحو التالى :  

•     إذا كان المكتتب قاصر ينوب عنه الولى أو الوصي وإذا كان محجور عليه ينوب عنه القيم . 

•     بموجب توكيل .  

٥-     يجب على ا©فراد كتابة االسم بوضوح كما هو مبين في وثيقة إثبات الشخصية الرسمية واذا كان االكتتاب عن احدى الشركات ، يتم تدوين اسم الشركة كما

هو مبين في السجل التجاري . 

٦-     اذا كان الطلب باسم قاصر أقل من ١٦ سنة يجب ارفاق نسخة من البطاقة الشخصية للوالد / ولي االمر.  

٧-     يجب استكمال كافة البيانات المطلوبة بالكامل حسب شروط االكتتاب المذكورة في نشرة االكتتاب.  

٨-     تحتفظ الشركة بحق رفض الطلبات غير المكتملة دو ن الرجوع للمكتتبين . 

٩-     يجب أن يكون االكتتاب جديا ، ويحظر االكتتاب الصورى أو االكتتاب بأسماء وهمية ، وسوف تستبعد طلبات االكتتاب المكررة أو الغير مستوفاة للبيانات المطلوبة

أو المخالفة للقانون. 

١٠-     للشركة أن تقدم طلب اكتتاب واحد ، وال يحق لها تقديم طلب اكتتاب باسم فروعها . 

١١-     سيتم رد فائض مبالغ التخصيص أو مبالغ الطلبات التى لم يخصص لها أسهم إلى نفس الحساب الذى تم خصم قيمة ا©سهم منه. 

١٢-     سيتم إصدار إيصال واحد با©سهم التى تم تخصيصها للمكتتب ، وتسلم من خالل وكيل االكتتاب.  

١٣-     يقدم طلب االكتتاب خالل أيام العمل الرسمى من االحد الى الخميس ومن الساعة ٩ صباحا الى ٢ ظهرا.

١٤-     سيقوم وكيل االكتتاب " شركة الفوز لالستثمار " الحقا باÉعالن عن بيانات التخصيص.   

١٥-     تسرى كافة الشروط واالحكام الواردة بنشرة االكتتاب على كل ما لم يرد ذكره بهذا االعالن . 

١٦-     يتعين على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب قبل اتخاذ أي قرار استثماري، وينصح المستثمرون المحتملون

بإجراء تقييم مستقل والتشاور مع مستشاريهم المهنيين في دراسة عوامل المخاطر.

١٧-     إخالء المسؤولية: ال تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا اÉعالن أو دقته، وال عن أي خسارة تنشأ

عن االستناد إلى أي جزء من هذا اÉعالن.

 www.ajwangulf.net   :١٨-     ستكون نشرة االكتتاب متوفرة لدى وكيل االكتتاب وبالموقع االلكترونى لشركة أجوان الخليج العقارية على االنترنت على الموقع التالى

إعالن إكتتاب عام للطرح الثانوي 
بنسبة حتى ١٨٦٫١٧٪ من رأسمال شركة أجوان اخلليج العقارية

ش.م.ك عامة طرح ثانوي عام حتى ١٣٦,٦١٩,٠٦٠ سهم  عادي 

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة وكيل االكتتاب / شركة الفوز لالستثمار  في مجمع الصالحية -  مدخل ٣ - الدور ٤
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 سعر السهم المطروح ل�كتتاب العام : ١٠٠ فلس للسهم الواحد ( ١٠٠ فلس قيمة اسمية بدون عالوة إصدار)
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•      تحويل الى حساب االكتتاب.

 ا�كتتاب العام فى فائض ا�سهم:  يكون  لمساهمي الشركة وغيرهم الحق فى االكتتاب في ا©سهم التى لم يكتتب وذلك الى تاريخ انتهاء االكتتاب

  كيفية االكتتاب : 

١-     على من يرغب فى االكتتاب العام فى اسهم الزياده راس مال الشركة مراجعة شركة الفوز لالستثمار ش.م.ك (مقفلة) –  ومقرها القبلة، مجمع الصالحية
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٤-     يتم تقديم وتغطية طلب االكتتاب من المكتتب أو من ينوب عنه قانونا على النحو التالى :  

•     إذا كان المكتتب قاصر ينوب عنه الولى أو الوصي وإذا كان محجور عليه ينوب عنه القيم . 

•     بموجب توكيل .  

٥-     يجب على ا©فراد كتابة االسم بوضوح كما هو مبين في وثيقة إثبات الشخصية الرسمية واذا كان االكتتاب عن احدى الشركات ، يتم تدوين اسم الشركة كما

هو مبين في السجل التجاري . 

٦-     اذا كان الطلب باسم قاصر أقل من ١٦ سنة يجب ارفاق نسخة من البطاقة الشخصية للوالد / ولي االمر.  

٧-     يجب استكمال كافة البيانات المطلوبة بالكامل حسب شروط االكتتاب المذكورة في نشرة االكتتاب.  
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٩-     يجب أن يكون االكتتاب جديا ، ويحظر االكتتاب الصورى أو االكتتاب بأسماء وهمية ، وسوف تستبعد طلبات االكتتاب المكررة أو الغير مستوفاة للبيانات المطلوبة
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١٠-     للشركة أن تقدم طلب اكتتاب واحد ، وال يحق لها تقديم طلب اكتتاب باسم فروعها . 

١١-     سيتم رد فائض مبالغ التخصيص أو مبالغ الطلبات التى لم يخصص لها أسهم إلى نفس الحساب الذى تم خصم قيمة ا©سهم منه. 

١٢-     سيتم إصدار إيصال واحد با©سهم التى تم تخصيصها للمكتتب ، وتسلم من خالل وكيل االكتتاب.  

١٣-     يقدم طلب االكتتاب خالل أيام العمل الرسمى من االحد الى الخميس ومن الساعة ٩ صباحا الى ٢ ظهرا.

١٤-     سيقوم وكيل االكتتاب " شركة الفوز لالستثمار " الحقا باÉعالن عن بيانات التخصيص.   

١٥-     تسرى كافة الشروط واالحكام الواردة بنشرة االكتتاب على كل ما لم يرد ذكره بهذا االعالن . 

١٦-     يتعين على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب قبل اتخاذ أي قرار استثماري، وينصح المستثمرون المحتملون

بإجراء تقييم مستقل والتشاور مع مستشاريهم المهنيين في دراسة عوامل المخاطر.
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ش.م.ك عامة طرح ثانوي عام حتى ١٣٦,٦١٩,٠٦٠ سهم  عادي 

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة وكيل االكتتاب / شركة الفوز لالستثمار  في مجمع الصالحية -  مدخل ٣ - الدور ٤


