
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 لممارسة حق ا�ولوية : تبدأ إعتبارا من يوم  ٢٠١٧/٠٤/٢٣  وتنتهى فى يوم ٢٠١٧/٠٥/٠٧ 

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.

 حق ا�ولوية فى االكتتاب العام فى االسهم : حق ا©ولوية فى اÀكتتاب العام فى ا©سهم مقصور على المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة كما

فى تاريخ آخر يوم تداول سابق على تاريخ بداية فترة االكتتاب ،أى المسجلين بسجل مساهمي الشركة كما بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ ، كٌل فى حدود ما يملكه من أسهم

، أى يخصص لكل مساهم نسبة مئوية من أسهم زيادة رأس المال  التتجاوز نسبة ما يمتلكه من أسهم الشركة كما فى التاريخ المشار إليه ، ويكون اكتتاب المساهم

فى حدود عدد ا©سهم التى له فيها حق أولوية. 

 حق ا�كتتاب فى فائض ا�سهم:  يكون  لمساهمي الشركة وغيرهم الحق فى االكتتاب في ا©سهم التى لم يكتتب فيها خالل الفترة المخصصة لممارسة حق

ا©ولوية (فائض ا©سهم) . 

  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. 

•     اÀقرا ر المرافق لطلب االكتتاب بعد توقيعه .  

•     استكمال بقية االجراءات الخاصة باالكتتاب.  

•     الوثائق المطلوبة للمكتتبين : صورة البطاقة المدنية للمكتتبين ا©فراد ، وصورة من السجل التجارى باÀضافة 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 باÀعالن 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 اÀعالن أو دقته، وال عن أي خسارة تنشأ

عن االستناد إلى أي جزء من هذا اÀعالن.

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

وكيل ا�كتتاب شركة الفوز لالستثمار

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 



Ajwan Gulf Real Estate K.S.C.P would like to announce the increase of its issued & paid-up share capital by KD 13,661,906                      from

KD 7,338,094 to KD 21,000,000. Therefore, offering the share capital increase of 136,619,060 shares (One hundred thirty-six million, six

hundred nineteen thousand and sixty shares) for public subscription. 

The price per share offered for Public Subscription is 100 Fils per Share (100 fils as nominal value without premium). 

The minimum subscription amount for any new investor subscribing to unexercised rights shares is 1,000 shares equivalent to KD 100.

Public Subscription Period will start on 2017/04/23 and end on 2017/07/04.

Public Subscription Period for exercising the existing shareholders’ Right will start on 2017/04/23 and end on 2017/05/07.

Public Subscription Period for subscription in the unexercised rights shares will start on 2017/05/08 and end on 2017/07/04.

Payment Method: The total amount of subscribed shares will be paid using one of the following methods:

•     Certified cheque issued in favor of Ajwan from a Kuwaiti bank to be deposited in the public subscription account opened at Ahli United

Bank under No. (11621961). 

•     IBAN : KW29BKME0000000000000011621961

•     Bank Transfer to Subscription Account.

Existing Shareholders’ Right to Public Subscription: Each existing shareholder has the right to subscribe the offered shares up to the

proportion of their existing holding percentage as of the last trading day preceding the date of the commencement of this subscription

offer, that is 2017/04/22.  

Subscription of Unexercised Rights Shares: In case existing shareholders do not subscribe to all offered shares, the remaining

unsubscribed shares will be offered to general public for subscription.

Subscription Procedure:

1-     Those willing to participate in the public subscription of Ajwan’s share capital increase should visit Al Fouz Investment Company

K.S.C.C, located at Al Qibla – Salhia Complex Entrance 4 ,3th Floor, to receive a notice containing the name and number of the shareholder

along with the shares owned as of the trading date preceding the commencement of the subscription period.

2-     The subscription applicant shall deposit the required amount in the subscription account as stated in the “Payment Method”

above.

3-     The Subscription applicant will submit to Al Fouz Investment Company K.S.C.C the subscription request with the following attachments:

•     Copy of the notice issued by Al Fouz Investment Company K.S.C.C including the shareholder’s number.

•     Evidence of the deposit of the amount in “Ajwan ” subscription account. The subscriber may contact Al Fouz Investment Company

K.S.C.C to receive the deposit advice.

•     Declaration attached with the subscription application dully signed.

•     Complete other subscription procedures.

•     Documentation required for subscribers: A copy of Civil ID for individuals; a copy of the commercial register and documents evidencing

the capacity of the authorized signatory and his civil ID, for companies.

4-     The subscription application will be submitted and covered by the subscriber or his legal representative as follows: 

•     If the subscriber is a minor, he will be represented by the guardian and if he is under legal arrest, the minor will be represented by

the custodian.

•     Under Power of Attorney.

5-     The individuals will write their full name clearly as per the official Civil ID and if the subscription is being made in favor of a company,

the company name will be written as stated in the commercial register.

6-     If the application is in the name of a minor less than 21 years, a copy of the civil ID of his parent / guardian will be attached thereof.

7-     All required data will be completed pursuant to the subscriptions terms & conditions stipulated in the prospectus.

8-     The Company will have the right to refuse incomplete applications without referring to the subscribers.

9-     Subscription will be bonafide, no fake or pseudonym subscription can take place. The duplicate, incomplete or illegal subscriptions

will be discarded.

10-     A Company will have the right to submit one application only and will have no right to submit applications in the name of its

subsidiaries.

11-     The excess amounts and paid amounts of refused requests will be returned – if any – without interest.

12-     One receipt will be issued for shares allocated to the subscriber and will be delivered by the subscription agent.

13-     The subscription application will be submitted during the official working days from Sunday to Thursday (from 9:00 am to 2:00 pm).

14-     The subscription agent “Al Fouz Investment Company K.S.C.C” will inform the allocation information subsequently.

15-     All terms & conditions stipulated in the prospectus will be applicable to all provisions not stated in this announcement.

16-     Potential investors should review all the information in the prospectus prior to making any investment decision. Potential investors

are advised to conduct an independent valuation and consult with their professional advisors for evaluating the risk factors.

17-     Disclaimer: The Capital Markets Authority or any regulatory authority in the State of Kuwait will not be liable for the contents or

accuracy of this advertisement nor for any loss arising from reliance on any part of this advertisement.

18-     The Prospectus will be available at the subscription agent and at Ajwan’s Website: www.ajwangulf.net
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