ال يمثــل هــذا اإلعــان إعالنــا ً دعائيــاً ،أو نشــرة إصــدار ،أو عرضــا ً لبيــع األوراق
الماليــة أو االكتتــاب فيهــا فــي أي واليــة قضائيــة ،بمــا فــي ذلــك الواليــات
المتحــدة ،أو كنــدا ،أو اليابــان ،أو أســتراليا ،أو جنــوب أفريقيــا.
ال يجــب أن يشــكل هــذا اإلعــان أو أي مــن البيانــات الــواردة فيــه أساســا ً
يمكــن االعتمــاد عليــه فيمــا يخــص أي عــرض أو التــزام مــن أي نــوع كان فــي

أي واليــة قضائيــة .وســيتم تقديــم أي عــرض لشــراء األســهم وفقــا ً للطــرح
المقتــرح ،وبالتالــي يتعيــن عــى المســتثمر اتخــاذ قــراره االســتثماري بنــا ًء عــى
المعلومــات الــواردة فــي وثائــق الطــرح الرســمية فقــط المنشــورة مــن قبــل
شــركة زتــال للتطويــر العمرانــي فيمــا يتعلــق بــإدراج وتــداول أســهمها العاديــة
فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).

 25مايو 2022م

اإلعالن عن النطاق السعري لالكتتاب العام
لشركة «رتال للتطوير العمراين» وبدء بناء سجل األوامر
لشريحة الفئات املشاركة
إلحاقــا ً إلعــان شــركة رتــال للتطويــر العمرانــي («رتــال» أو «الشــركة») ،الرائــدة فــي مجــال التطويــر العمرانــي ،فــي  9مايــو
2022م ،عــن نيتهــا طــرح  30%مــن أســهمها لالكتتــاب العــام ،تعلــن الشــركة اليــوم عــن النطــاق الســعري للطــرح العــام األولــي
(«االكتتــاب العــام» أو «الطــرح») وبــدء فتــرة بنــاء ســجل األوامرالفئــات المشــاركة .كمــا تــم نشــر نشــرة اإلصــدار التــي تتضمــن
كافــة تفاصيــل الطــرح فــي  9مايــو 2022م.
تفاصيل الطرح:
ً
ً
 تم تحديد النطاق السعري للطرح بين  112و 120رياال سعوديا للسهم («النطاق السعري»). يشــتمل الطــرح عــى  12,000,000ســهم عــادي مــن أســهم الشــركة الحاليــة ســيتم بيعهــا مــن المســاهمين الحالييــن («أســهمالطــرح»).
 مــن المتوقــع أن يتــراوح إجمالــي حجــم الطــرح بيــن 1,344مليــون ر يــال ســعودي ( 358مليــون دوالر أمريكــي) و 1,440مليــونر يــال ســعودي ( 384مليــون دوالر أمريكــي) ،ممــا يعنــي أن القيمــة الســوقية للشــــركة عنــد اإلدراج ســتتراوح بيــن4,480
مليــون ر يــال ســعودي ( 1,195مليــون دوالر أمريكــي) و 4,800مليــون ر يــال ســعودي ( 1,280مليــون دوالر أمريكــي)
 بعــد اكتمــال اإلدراج مباشــرة ،مــن المتوقــع أن تمثــل نســبة األســهم المملوكــة مــن الجمهــور والمتاحــة للتــداول  30٪مــن رأسالمــال الشــركة.
 سيشــمل الطــرح  12,000,000ســهم معــروض للبيــع عــى المؤسســات المؤهلــة للمشــاركة فــي عمليــة بنــاء ســجل األوامــر(«الفئــات المشــاركة») وفقــا ً لتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يخــص بنــاء ســجل األوامــر وتخصيــص األســهم فــي
االكتتابــات العامــة األوليــة ،ويشــمل ذلــك المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة غيــر المقيمــة وفقــا ً لقواعــد اســتثمار
المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة.
ُ
 -وبعــد اكتمــال عمليــة بنــاء ســجل األوامــر لشــريحة الفئــات المشــاركة ،ســتطرح أســهم الطــرح عــى المســتثمرين األفــراد مــن

بسعر صرف ثابت  3.75ريال للدوالر

retal.com.sa
مواطنــي المملكــة العربيــة الســعودية والمقيميــن فيهــا ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي («المكتتبــون األفــراد»).
وبدايـ ً
ـة ،سـ ّ
ـيتم تخصيــص كامــل أســهم الطــرح لصالــح شــريحة الفئــات المشــاركة ،والتــي قــد تنخفــض إىل  10,800,000ســهم
(بمــا يمثــل  90%مــن إجمالــي عــدد أســهم الطــرح) حســب مســتوى الطلــب مــن قبــل المكتتبيــن األفــراد .وسـ ّ
ـيتم تحديــد
اإلجمالــي النهائــي مــن أســهم الطــرح المخصصــة لشــريحة الفئــات المشــاركة بنــا ًء عــى أســهم المكتتبيــن مــن شــريحة األفــراد.
كيفية اكتتاب الفئات المشاركة في أسهم الطرح:
 يمكــن للفئــات المشــاركة المســجلة فــي الســعودية التقــدم باســتمارة الطلــب أو تقديــم طلبــات االكتتــاب إىل مديــر ســجلاالكتتــاب عــن طريــق البر يــد اإللكترونــي خــال فتــرة بنــاء ســجل األوامــر .ويقــوم المستشــار المالــي ومديــر ســجل االكتتــاب
بتوفيــر هــذه االســتمارة للفئــات المشــاركة المســجلة فــي المملكــة .وعــى هــذه المؤسســات فــي جميــع األحــوال تعبئــة نمــوذج
طلــب اكتتــاب الفئــات المشــاركة بعــد تخصيــص أســهم الطــرح بنــا ًء عــى عــدد األســهم المخصصــة لهــم.
كيفية اكتتاب األفراد في أسهم الطرح:
 يتعيــن عــى المكتتبيــن األفــراد تعبئــة وتقديــم نمــاذج طلــب ااكتتــاب األفــراد يمكــن للمكتتبيــن األفــراد الذيــن اشــتركوا فــيإحــدى االكتتابــات العامــة التــي جــرت مؤخــرا ً فــي الســعودية االكتتــاب عــن طريــق اإلنترنــت أو الهاتــف المصرفــي أو أجهــزة
الصــراف اآللــي ( )ATMالتابعــة للجهــات المســتلمة التــي تقــدم هــذه الخدمــات أو بعضهــا لعمالئهــا شــريطة أن 1- :يكــون لــدى
المكتتــب الفــرد حســابا ً بنكيــا ً مــع الجهــات المســتلمة التــي تقــدم مثــل هــذه الخدمــات ،و 2-أال تكــون قــد طــرأت أيــة تغيــرات
عــى المعلومــات الخاصــة بالمكتتــب منــذ اكتتابــه فــي طــرح جــرى حديثــاً.
-

يُحظــر عــى كبــار المســاهمين فــي الشــركة ،والذيــن يملــك كل منهــم  5٪أو أكثــر مــن أســهم الشــركة وهمــا شــركة الفــوزان
القابضــة وعبداللــه بــن فيصــل بــن عبدالعزيــز البريــكان («كبــار المســاهمين») التصــرف فــي أي مــن أســهمها لمــدة  6أشــهر،
كمــا يحظــر عــى الشــركة إدراج أســهم مــن فئــة األســهم المدرجــة نفســها لمــدة  6أشــهر ،فــي كل حالــة مــن تاريــخ بــدء تــداول
أســهم الشــركة فــي تــداول الســعودية.

وفيمــا يخــص الطــرح ،قامــت الشــركة بتعييــن «شــركة األهلــي الماليــة» للعمــل كمستشــار مالــي ،ومتعهــد لتغطيــة الطــرح ،ومديــر
لســجل االكتتــاب («مستشــار مالــي ومديــر ســجل االكتتاب»).
كمــا تــم اختيــار «البنــك األهلــي الســعودي» ،و»بنــك الر يــاض» و»بنــك البــاد» كجهــات مســتلمة (تعــرف معــا ً باســم «الجهــات
المســتلمة»).
الحدث

التاريخ الميالدي

التاريخ الهجري

فترة تسجيل الطلبات للفئات
المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

2022/05/25م – 2022/05/31م

1443/10/24هـ 1443/11/01 -هـ

اإلعالن عن السعر النهائي

2022/06/02م

1443/11/03هـ

فترة تسجيل طلبات المستثمرين
األفراد بنا ًء عىل سعر الطرح النهائي
آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب
للفئات المشاركة بناء عىل عدد
األسهم التي تم تخصيصها مبدئيا ً
لكل منهم
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم
الطرح
إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن
وجدت)

2022/06/05م – 2022/06/06م

1443/11/06هـ 1443/11/07 -هـ

2022/06/07م

1443/11/08هـ

2022/06/12م

1443/11/13هـ

2022/06/15م

1443/11/16هـ

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم
في السوق

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من
جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف
المحلية وموقع تداول اإللكتروني ()www.saudiexchange.sa

retal.com.sa
لمزيد من المعلومات ولالطالع عىل نشرة اإلصدار الخاصة بالطرح ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية
( )www.cma.org.saأو الموقع اإللكتروني الخاص بشركة رتال للتطوير العمراني ).)https://retal.com.sa/ar/ipo/
 -انتهى -

لالستفسار

المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهد تغطية الطرح ،ومدير سجل االكتتاب
شركة األهلي المالية
زيد الغول
العضو المنتدب ،رئيس إدارة االستثمارات المصرفية
SNBC.CM@alahlicapital.com
لالستفسارات اإلعالمية
مجموعة برونزويك
جاد مامارباتشي  /جودي عيسى
+971 4 560 9600
retal@brunswickgroup.com
شركة رتال
عبدالله الشويعر
+966 54 226 0013
a.alshuwayer@retal.com.sa
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بيان إخالء مسؤولية
يقتصــر الغــرض مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان عــى عــرض معلومــات أساســية عــن الطــرح وال يوجــد ادعــاء باكتمالهــا أو
اســتيفائها .وال يجــوز ألي شــخص التعويــل عــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان أو دقتــه أو صحتــه أو اســتيفائه ألي غــرض.
كمــا إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان عرضــة للتغييــر .ويخلــي كل مــن الشــركة و مديــر ســجل االكتتــاب والشــركات
التابعــة لهــم مســؤولياتهم صراحــة عــن أي التــزام أو تعهــد بإضافــة معلومــات أو تحديــث أو تصحيــح أيــة أخطــاء بهــذا اإلعــان ،وال
يعتبــر توزيــع هــذا اإلعــان أي شــكل مــن أشــكال بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مديــر ســجل االكتتــاب للمشــاركة فــي
عمليــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح أو أي صفقــة أو ترتيبــات مشــار إليهــا فيــه .وال يفســر محتويــات هــذا اإلعــان عــى أنهــا مــن
قبيــل االستشــارات القانونيــة أو الماليــة أو الضريبيــة .قــد يكــون توزيــع هــذا االعــان مقيــدا بموجــب القانــون فــي بعــض الــدول
وعــى األشــخاص الذيــن يقــع فــي حوزتهــم أي مســتند أو معلومــات أخــرى مشــار إليهــا فــي هــذا االعــان أن يحيطــوا أنفســهم
علمــا بــأي قيــود مــن هــذا القبيــل وأن يلتزمــوا بهــا ،حيــث إن عــدم االمتثــال لتلــك القيــود قــد يعــد انتهــاكا ً لقوانيــن األوراق الماليــة
المعمــول بهــا فــي أي دولــة تطبــق تلــك القيــود.
ال يمثــل هــذا اإلعــان عرضــا ً لبيــع أوراق الشــركة الماليــة مباشــر أو غيــر مباشــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو إليهــا .وال يجــوز
طــرح األســهم المشـــار إليهــا فــي هــذا اإلعــان أو بيعهــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة إال إذا كانــت مســجلة بموجــب قانــون
األوراق الماليــة األمريكيــة الصــادر فــي عــام 1933م بصيغتــه المعدلــة («قانــون األوراق الماليــة األمريكــي») ،أو يتــم طرحهــا فــي
أي صـــفقة معفــاة مــن متطلبــات التســجيل المنصــوص عليهــا فــي قانــون األوراق الماليــة األمريكــي أو غيــر خاضعــة لــه .لــم تســـــجل
الشـــــركة وال تنــوي تســجيل أي جــزء مــن أســهم الطــرح بموجــب قانــون األوراق الماليــة األمريكــي أو قوانيــن أي مــن واليــة مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وال تنــوي إجــراء طــرح عــام أليــة أســـهم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .لــن يتــم توزيــع نســـخ مــن
هــذا اإلعــان وال يجــوز توزيعهــا أو إعــادة توجيههــا أو إرســالها بــأي صــورة أخــرى ،ســـواء بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر ،إىل الواليــات
المتحــدة األمريكيــة.
ال يمثــل هــذا اإلعــان عرضــا ً لبيــع أوراق الشــركة الماليــة المشــار إليهــا أو دعــوة لشــرائها مــن قبــل أي شــخص فــي الواليــات المتحــدة
أو أســتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان أو فــي أي دولــة يكــون فيهــا هــذا العــرض أو الدعــوة غيــر قانونــي .وإن عــرض وبيــع
األســهم المشــار إليهــا فــي اإلعــان لــم ولــن يتــم تســجيلها بموجــب قوانيــن األوراق الماليــة المعمــول بهــا فــي أســتراليا أو كنــدا
أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان .ومــع مراعــاة بعــض االســتثناءات ،ال يجــوز طــرح أو بيــع األســهم المشــار إليهــا فــي هــذا اإلعــان فــي
أســتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان أو ألي مواطــن أو مقيــم بأســتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان أو لصالــح أي
ممــا ســبق .وجديــر بالذكــر أنــه لــن يتــم إجــراء أي طــرح عــام لألســهم فــي أســـتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان.
ويتــم نشـــر هــذا اإلعــان وفقــا ألحــكام قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســـتمرة الصـــادرة عــن مجلــس هيئــة الســـوق
الماليــة فــي المملكـــة العربيـــة السعوديـــة («قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة») ،ألغــراض التحقــق مــن مـــدى
رغبـــة المســتثمرين المحتمليــن فــي المشــاركة فــي الطــرح المحتمــل للشــركة ،علمــا بأنــه ال يترتــب عــى هــذا اإلعــان أي تعهــدات
ملزمــة بشــــراء أســهم أو االكتتــاب بالطــرح .كمــا ال يشــكل هــذا اإلعــان وكذلــك البيانــات الــواردة فيــه أساســا ً فيمــا يتعلــق بــأي
عــرض أو التــزام أيــا كان فــي أي بلــد ،أو بعبــارة أخــرى ،ال يمكــن االســتناد إليــه فــي هــذا الصــدد .وال يجــوز للمســتثمرين االكتتــاب
فــي األســهم المشــار إليهــا فــي هــذا اإلعــان إال عــى أســاس النشـــرة المعتمــدة مــن هيئــة الســـوق المالية التي سـتصـــدرها الشـــركة
وتنشـــرها فــي الوقــت المناســب («النشــرة»).كما أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعالن ســوف تتوافر نســخ من النشــرة ،عقب
نشــرها ،عــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة(، )www.retal.com.saأو عــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة تــداول الســعودية (www.
 )saudiexchange.saأو هيئــة الســوق الماليــة عبــر موقعهــا (، )www.cma.org.saباإلضافــة إىل الموقــع اإللكترونــي للمستشــار
المالــي.
ال يمثــل هــذا اإلعــان وثيقــة عــرض تحقيقــا ً ألغــراض قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وال يجــب تفســيره عــى
أنــه وثيقــة عــرض .وال تتحمــل الهيئــة وال شـــركة تــداول الســعودية أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــان ،وال تعطيــان أي
تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه ،وتخليــان ذمتهمــا صراحــة مــن أي مســـؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســـارة تنتــج عمــا ورد فــي
هــذا اإلعــان أو عــن التعويــل عــى أي جــزء منــه.
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قــد يشـــتمل هــذا اإلعــان عــى إفــادات تمثــل «إفــادات مســتقبلية» أو قــد تعتبــر كذلــك .يمكــن االســتدالل عــى هــذه اإلفــادات
المســتقبلية عــن طريــق اســـتخدام بعــض المفــردات المســتقبلية مثــل «تعتــزم» أو «تقــدر» أو «تعتقــد» أو «يتوقــع» أو «مــن
الممكــن» أو «ســـيكون» أو «يجــب» أو «متوقــع» أو «تنــوي» أو «قــد» أو «محتمــل» أو «يخطــط» أو «تقديــر» أو «يســعى»
أو «ينبغــي» أو «ســـوف» ،أو الصـــيغ النافيــة لمــا ســـبق ،أو الصـــيغ البديلــة لهــا أو المصـــطلحات المماثلــة أو مــن خــال مناقشـــات
االســـتراتيجية أو الخطــط أو األهــداف أو األحــداث أو األهــداف المســتقبلية .إن أي إفــادات مســتقبلية تعكــس وجهــة النظــر
الحاليــة للشــــــركة فيمــا يتعلــق باألحــداث المســــتقبلية ،وهــي عرضــــة لمخاطــر ترتبــط باألحــداث المســتقبلية وغيرهــا مــن المخاطــر
والشــــكوك واالفتراضــــات ذات الصـــلة بعمــل الشــركة أو نتائــج العمليــات أو المركــز المالــي أو الســـيولة أو االحتمــاالت المســتقبلية
أو النمــو أو االســتراتيجيات .ويمكــن أن تتســبب العديــد مــن العوامــل فــي اختــاف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري عــن تلــك
الــواردة فــي التوقعــات أو فــي اإلفــادات المســتقبلية للشــركة ،بمــا فــي ذلــك ،مــن بيــن عــدة أمــور أخــرى ،المخاطــر المتعلقــة
بالشــركة وعملياتهــا بالتحديــد ،ومســتجدات الظــروف االقتصـــــادية والصناعيــة العالميــة ،وأثــر المســتجدات االقتصاديــة والسياســـية
ُ
واالجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وال تتنــاول اإلفــادات المســتقبلية ســوى الفتــرة التــي أعــدت خاللهــا .يتخــى كل مــن
الشـــركة و مديــر ســجل االكتتــاب والشـــركات التابعــة لهمــا صراحــة عــن أي التــزام أو تعهــد بتحديــث أي إفــادة مســتقبلية واردة في
هــذا اإلعــان أو مراجعتهــا أو تنقيحهــا ســواء كان ذلــك نتيجــة لظهــور معلومــات جديــدة أو وقــوع تطــورات مســتقبلية أو غيــر ذلــك.
ال يوجــد مــا يضـــمن بــأن الطــرح ســوف يحــدث وال ينبغــي أن تســتند فــي قراراتــك الماليــة إىل أهــداف الشــركة فيمــا يتعلــق بالطــرح
فــي هــذه المرحلــة .وال يشــكل هــذا اإلعــان توصيــة بخصــوص الطــرح .وينبغــي االلتفــات إىل أن شــراء األســهم التــي يرتبــط بهــا
هــذا اإلعــان قــد يعــرض المســتثمر لمخاطــر كبيــرة تتمثــل فــي فقــدان المبلــغ المســتثمر بالكامــل .لــذا ينبغــي عــى األشــخاص
الذيــن يفكــرون فــي االســتثمار الرجــوع إىل مستشــار اســتثمار أو إىل شــخص معتمــد متخصــص فــي تقديــم االســـتشارات بشــأن
تلــك االســتثمارات ومــدى مالءمــة الطــرح للشــخص المعنــي.
يعمــل مديــر ســجل االكتتــاب حصر يــا ً لصالــح الشــركة وليــس لصالــح أي شــخص آخــر فيمــا يتصــل بالطــرح .ولــن يعتبــر مديــر ســجل
االكتتــاب أي شــخص آخــر عميــا لــه فيمــا يتصــل بالطــرح ولــن يتحمــل المســؤولية تجــاه أي شــخص آخــر غيــر الشــركة عــن تقديــم
وســـــائل الحمايــة المكفولــة لعمالئــه المعنييــن ،كمــا لــن يتحمــل المســؤولية عــن تقديــم أي استشــارات فيمــا يتعلــق بالطــرح أو
محتويــات هــذا اإلعــان أو أي صفقــة أو ترتيــب أو أمــر آخــر مشــار إليــه فــي هــذا اإلعــان.
أعــدت الشــركة محتــوى هــذا اإلعــان وهــي وحدهــا المســؤولة عنــه .ال يقبــل مديــر ســجل االكتتــاب أو أي مــن شــركاتهما التابعــة
أو أي مــن مديريهمــا أو مســؤوليهما أو موظفيهمــا أو مستشــاريهما أو وكالئهمــا أيــة مســؤولية عــى اإلطــاق ،كمــا ال يقدمــا أي
تعهــد أو ضمــان صريــح أو ضمنــي بشــأن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان أو دقتهــا أو اســتيفائها أو صدقهــا (أو بشــأن
مــا إذا كان قــد تــم إغفــال أي معلومــات مــن اإلعــان) أو أي معلومــات أخــرى ترتبــط بالشــركة أو شــركاتها التابعــة أو الشــقيقة،
ســواء كانــت خطيــة أو شــفهية أو فــي صيغــة مرئيــة أو إلكترونيــة ،بغــض النظــر عــن طريقــة إرســالها أو إتاحتهــا أو عــن أيــة خســارة
تنشــأ عــن أي اســتخدام لهــذا اإلعــان أو أي مــن محتوياتــه أو تنشــأ مــن وجــه آخــر فيمــا يتصــل بمــا ســلف بيانــه.
وفيمــا يتعلــق بالطــرح ،يجــوز ألي مــن مديــر ســجل االكتتــاب وأي مــن الشــركات التابعــة لــه ،االســتحواذ عــى جــزء مــن األوراق
الماليــة ذات الصلــة بالطــرح بصفتهــم أصيــا ،ويجــوز لهــم بتلــك الصفــة أن يحتفظــوا بهــذه األوراق الماليــة أو األســهم األخــرى
الخاصــة بالشــركة واالســتثمارات ذات الصلــة المرتبطــة بالطــرح أو خالفــه ،فضــا عــن شــرائهم أو بيعهــم أو طرحهــم للبيــع لحســابهم
الخــاص .وبنــاء عليــه ،فــإن اإلشــارات الــواردة فــي نشــرة الطــرح الدوليــة فيمــا يخــص أســهم الشــركة الصــادرة أو المطروحــة أو
المكتتــب بهــا أو المســتحوذ عليهــا أو المخصصــة أو التــي تــم التعامــل معهــا بشــكل آخــر ،بمجــرد نشــرها ،يجــب قراءتهــا عــى أنهــا
تشــمل أي إصــدار أو طــرح أو اكتتــاب أو اســتحواذ أو تخصيــص أو تعامــل بواســطة مديــر ســجل االكتتــاب أو أي مــن شــركاتهما
التابعــة التــي تعمــل بتلــك الصفــة .وإضافــة إىل ذلــك ،يجــوز لمديــر ســجل االكتتــاب أو أي مــن الشــركات التابعــة لهمــا الدخــول
فــي اتفاقيــات تمويــل (بمــا فــي ذلــك المبادلــة أو عقــود الفروقــات) مــع المســتثمرين فيمــا يتعلــق باألســهم التــي يمكــن لمديــر
ســجل االكتتــاب أو أي مــن الشــركات التابعــة لــه االســتحواذ عليهــا أو امالكهــا أو التصــرف فيهــا مــن وقــت آلخــر .ال ينــوي مديــر
ســجل االكتتــاب الكشــف عــن حجــم أي مــن هــذه االســتثمارات أو المعامــات بخالــف مــا يتفــق مــع أي التــزام قانونــي أو تشــريعي
معمــول بــه فــي هــذا الصــدد.

