**غير مخصص للنشر أو التوزيع أو اإلصدار ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،في أو داخل أي والية قضائية يكون فيها مثل هذا
النشر أو التوزيع أو اإلصدار مخالف لألنظمة ذات الصلة **

صندوق االستثمارات العامة وشركة االتصاالت السعودية ( )stcيعلنان عن البدء في طرح
عام ثانوي ألسهم الشركة
الرياض 5 ،ديسمبر 2021م – أعلن صندوق االستثمارات العامة ("الصندوق" أو "المساهم البائع") وشركة االتصاالت
السعودية ("الشركة" أو ” ،)“stcالشركة الرائدة لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمدرجة
في تداول السعودية ،اليوم عن البدء في الطرح العام الثانوي ألسهم الشركة ("الطرح").
تفاصيل الطرح:
 يتكون الطرح من طرح عام ثانوي مسوق بالكامل لـ  100,200,000من أسهم الشركة ،والتي تمثل  ٪5.01منأسهمها ("أسهم الطرح").
 تم تحديد النطاق السعري ألسهم الطرح بين  100لاير سعودي و 116لاير سعودي للسهم الواحد ("نطاق سعرالطرح") .وسيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي في  10ديسمبر 2021م.
 فيما يتعلق بالطرح ،ستعقد الشركة عددا من االجتماعات مع المستثمرين من المؤسسات بدءا من  6ديسمبر 2021موحتى  9ديسمبر 2021م.
 سيحظر على المساهم البائع والشركة إصدار أو بيع أسهم الشركة لمدة اثني عشر شهرا (وذلك بالنسبة للمساهمالبائع) وستة أشهر (وذلك بالنسبة للشركة) ،بعد تاريخ إغالق الطرح المتوقع في  14ديسمبر 2021م.
 سيتم الطرح لمستثمرين من المؤسسات واألفراد في المملكة العربية السعودية ،والمستثمرين األجانب منالمؤسسات المؤهلة وفقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة
والمستثمرين الخليجيين (الشركات والصناديق) .وبناء على ذلك ،سيتم طرح أسهم الطرح للمؤسسات المؤهلة
المتواجدة في الواليات المتحدة األمريكية بموجب القاعدة 144أ ( )Rule 144Aمن قانون األوراق المالية الصادر
في الواليات المتحدة األمريكية في سنة 1933م وتعديالته (”قانون األوراق المالية األمريكي“) والمستثمرين
األجانب المتواجدين خارج الواليات المتحدة األمريكية من المؤسسات األجنبية المؤهلة بموجب الالئحة إس
( )Regulation Sمن قانون األوراق المالية األمريكي.
 وتجدر اإلشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين األفراد هي  10,020,000سهم تمثلنسبة  %10من إجمالي أسهم الطرح ،في حال وجود طلب كاف من المكتتبين األفراد.
 لن تحصل الشركة على أي متحصالت من بيع أسهم الطرح ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهميناآلخرين في الشركة.
 سيتم نشر نشرة اإلصدار المتعلقة بالطرح بتاريخ  5ديسمبر 2021م وستكون متاحة فيhttps://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/arabic/investor/secondary-public-offering

-

-

("النشرة").
تم تعيين جولدمان ساكس العربية السعودية ،وإتش إس بي سي العربية السعودية ،ومورغان ستانلي السعودية،
وشركة األهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين للشركة ،وتم تعيينهم كمنسقين عالميين مشتركين للمساهم البائع
والشركة .كما تم تعيين جولدمان ساكس العربية السعودية ،وإتش إس بي سي العربية السعودية ،ومورغان ستانلي
السعودية ،وشركة األهلي المالية ،وسيتي جروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية كمديري
سجل اكتتاب المؤسسات للشركة والمساهم البائع ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات").
تم تعيين شركة األهلي المالية كمدير االكتتاب للطرح ،وتم تعيين بنك الراجحي ،وبنك الرياض ،والبنك األهلي
السعودي كجهات مستلمة في الطرح ("الجهات المستلمة").

االكتتاب والتسوية:
ستبدأ فترة االكتتاب لشريحة الفئات المشاركة (المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في المملكة العربية السعودية ومختلف الواليات
القضائية األخرى وفقا ألنظمة األوراق المالية المعمول بها ،بما في ذلك القاعدة 144أ ( )Rule 144Aمن قانون األوراق المالية
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األمريكي للمؤسسات المؤهلة المتواجدة في الواليات المتحدة األمريكية والالئحة إس ( )Regulation Sبموجب قانون األوراق
المالية األمريكي ل لمستثمرين األجانب المتواجدين خارج الواليات المتحدة األمريكية من المؤسسات األجنبية المؤهلة) اليوم (5
ديسمبر 2021م) من الساعة  6:00مساء (بتوقيت الرياض) وحتى الساعة  5:00مساء (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس (9
ديسمبر 2021م) .وستبدأ فترة االكتتاب لشريحة األفراد المكتتبين (المستثمرين األفراد في المملكة العربية السعودية ممن لديهم
حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة وحساب محفظة استثمارية لدى شركة وساطة تابعة لنفس الجهة المستلمة التي تقدم مثل
هذه الخدمات ،والتي تخضع للشروط واألحكام الواردة في النشرة) من الساعة  11:59مساء (بتوقيت الرياض) في يوم الثالثاء
( 7ديسمبر 2021م) وحتى الساعة  11:59مساء (بتوقيت الرياض) من يوم األربعاء ( 8ديسمبر 2021م) .وسيحصل كل من
شريحة األفراد وشريحة المستثمرين المؤسسيين على األسهم في يوم األحد ( 12ديسمبر .)2021
وسيكتتب المستثمرون األفراد بناء على الحد األعلى من نطاق سعر الطرح .ويجب على كل مستثمر فرد سيكتتب في أسهم
الطرح ،االكتتاب من خالل القنوات اإللكترونية إلحدى الجهات المستلمة التي تم تعيينها .وسيُطلب من المستثمرين األفراد تحديد
عدد أسهم الطرح التي يرغبون في شرائها بناء على الحد األعلى من نطاق سعر الطرح .وسيتم إعادة مبلغ االكتتاب الفائض أو
كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقدا في موعد أقصاه يوم الثالثاء 14 ،ديسمبر 2021م في الحاالت التالية )1( :إذا كان سعر الطرح
النهائي أقل من الحد األعلى من نطاق سعر الطرح ،و/أو ( )2إذا لم تخصص له كامل األسهم التي تم االكتتاب بها ،و/أو ( )3إذا
كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر إغالق سهم الشركة ليوم الخميس  9ديسمبر 2021م (في هذه الحالة لن يتم تخصيص
أي أسهم للمستثمرين األفراد) .فسيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة  10ديسمبر 2021م.
وستتم عملية التسوية للفئات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها ( )Negotiated Tradesخارج نطاق السوق التي
يتم تنفيذها وفقا آللية "الصفقات المتفاوض عليها" الصادر عن "تداول السعودية" ،وسيتم تسليم أسهم الطرح للمستثمرين األفراد
مباشرة في حسابات المستثمرين األفراد من قبل مركز إيداع.
وتعليقا ً على الطرح ،قال المهندس عليان محمد الوتيد ،الرئيس التنفيذي لمجموعة " :stcبأن إعالن اليوم إنجازا مهما لشركة
 stcكشركة مساهمة .ونرحب بالخطوات التي اتخذها صندوق االستثمارات العامة لزيادة األسهم الحرة للشركة في السوق ،مما
سيؤدي بال شك إلى تعزيز سيولة تداول أسهمنا ،وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين ،بينما نواصل تنفيذ مجموعة
واسعة من المبادرات لخلق قيمة مضافة للمساهمين .ونحن على ثقة بأن هذا سيساعد أيضا في تحقيق رؤيتنا بأن نكون المزود
الرائد للخدمات الرقمية في المنطقة وقيادة نمو اقتصادي متنوع ورقمي في المملكة العربية السعودية".
وأضاف الوتيد" :نحن ملتزمون كفريق بالعمل الجاد لتنفيذ أهدافنا االستراتيجية الطموحة ،ونأمل أن التزام الشركة بمشاركة نتائج
نجاحاتنا مع المساهمين  -بما في ذلك من خالل سياسة توزيع األرباح  -جنبا إلى جنب مع تعزيز سيولة تداول أسهمنا بعد هذا
الطرح ،سيواصل جذب مستثمرين جدد إلى أسهمنا".
لمزيد من المعلومات
[https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/arabic/investor/secondary-public-offering
انتهى-لالستفسارات:
عالقات المستثمرين
stc
عبد العزيز أبانمي
aaabanami@stc.com.sa
فنزبري جلوفر هيرينج
لوكاس جوزديز
lukasz.gwozdz@fgh.com

العالقات اإلعالمية
stc
وجدان الحوتان
walhawtan@stc.com.sa
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نبذة عن الشركة
 stcهي شركة رقمية رائدة تقدم مجموعة متنوعة من حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات الرقمية في عدة مجاالت،
بما في ذلك االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والوسائط الرقمية واألمن السيبراني والحلول الرقمية المتقدمة
األخرى ،والتي تقود التحول الرقمي على الصعيدين الوطني واإلقليمي .وتقسم الشركة عملياتها التجارية في المملكة العربية
السعودية إلى ثالث وحدات أعمال مختلفة :وحدة أعمال المستهلك ،ووحدة أعمال المؤسسات ،ووحدة أعمال البيع بالجملة .وتقدم
الشركة أيضا خدمات االتصاالت المتنقلة في البحرين والكويت من خالل الشركات التابعة لها .وتعدّ الشركة أيضا شريكا
استراتيجيا موثوقا لحكومة المملكة العربية السعودية ومزود الخدمة المفضل لتحقيق رؤية .2030
li

نبذة عن صندوق االستثمارات العامة
يعد صندوق االستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرا في العالم ،حيث يقود التحول االقتصادي في
المملكة العربية السعودية لصالح شعبها ويساعد في تشكيل االقتصاد العالمي المستقبلي .يقوم صندوق االستثمارات العامة ببناء
محفظة عالمية المستوى من خالل االستثمار في الفرص الواعدة وطويلة األجل في مجاالت وأصول مختلفة على المستوى العالمي
مع إنشاء قطاعات جديدة في المملكة .يعمل صندوق االستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع شركاء استراتيجيين عالميين ومديري
استثمار بارزين ويعمل كذراع استثماري رئيسي للمملكة العربية السعودية بهدف تحقيق قيمة طويلة األجل للمملكة العربية
السعودية بما يتماشى مع رؤية  .2030لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني لصندوق االستثمارات العامة
. www.pif.gov.sa
إخالء مسؤولية
هذا اإلعالن غير موجه أو مخصص للتوزيع أو االستخدام من قبل أي كيان أو شخص مواطن أو مقيم أو موجود في أي منطقة
أو والية أو دولة أو والية قضائية أخرى يكون فيها هذا التوزيع أو النشر أو التوفر أو االستخدام مخالف لألنظمة أو اللوائح أو
تتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية القضائية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الواليات المتحدة األمريكية
(بما في ذلك األراضي والممتلكات ،أي والية من الواليات المتحدة ومقاطعة كولومبيا) ،كندا ،أستراليا أو اليابان.
قد يكون توزيع هذا اإلعالن ُمقيدا بموجب األنظمة في بعض الدول وعلى األشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات
أخرى مشار إليها في هذا اإلعالن أن يحيطوا أنفسهم علما بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها ،حيث إن عدم االمتثال لتلك
القيود قد يُعد انتهاكا ألنظمة األوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.
يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال يوجد ادعاء باكتمالها أو
استيفائها .وال تشكل جزءا من أي دعوة أو تحفيز لالشتراك في أي نشاط استثماري ،وال تشكل عرضا أو دعوة للشراء أو االكتتاب
في أي أوراق مالية في أي والية قضائية بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية ،أو توصية فيما يتعلق بشراء أو حيازة أو بيع
أي أوراق مالية .وال يجوز ألي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن ألي غرض أو دقته أو صحته أو استيفائه.
وال يفسر محتويات هذا اإلعالن على أنها استشارات قانونية أو مالية أو ضريبية .ويخلي كل من الشركة والمساهم البائع ومديري
سجل اكتتاب المؤسسات والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح
أية أخطاء بهذا اإلعالن ،وال يُعتبر توزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة والمساهم البائع
ومديري سجل اكتتاب المؤسسات في عملية االكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات ُمشار إليها فيه ،كما إن المعلومات
الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير ،ولم تتم الموافقة على هذا اإلعالن من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة.
األسهم التي هي موضوع الطرح ("األوراق المالية") لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية األمريكي،
وال يجوز عرضها أو بيعها داخل الواليات المتحدة األمريكية ،إال بموجب إعفاء من ،أو في معاملة ال تخضع لمتطلبات التسجيل
لقانون األوراق المالية األمريكي .ال تنوي الشركة إجراء أي طرح عام لألوراق المالية في الواليات المتحدة .لم تتم الموافقة على
األوراق المالية من قبل لجنة األوراق المالية والبورصات األمريكية ،أو أي سلطة تنظيمية في الواليات المتحدة األمريكية  ،ولم
يتم الموافقة على أو تأييد أي من السلطات المذكورة أعاله ألي عرض مقترح لألوراق المالية .أي تمثيل خالف ذلك هو جريمة
Classification: Public

3
RESTRICTED

جنائية في الواليات المتحدة .في الواليات المتحدة ،يتم توجيه هذا اإلعالن فقط إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين ،على النحو
المحدد في القاعدة  144أ من قانون األوراق المالية األمريكي.
ال يمثل هذا اإلعالن عرضا لبيع أو دعوة لشراء األوراق المالية أو أي أوراق مالية ويجب أن ال يتم تفسيره كعرضا لبيع أو دعوة
لشراء أو بيع في الواليات المتحدة األمريكية أو في أي والية قضائية  -أو ألي شخص  -يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير
نظامي قبل التسجيل أو التأهيل بموجب ألنظمة األوراق المالية في الوالية قضائية.
المملكة المتحدة  - MiFIRالمستثمرون األفراد والمستثمرون المحترفون والسوق المستهدفة Manufacturer target - ECPs
 )UK MiFIR product governance(marketهي األطراف المقابلة المؤهلة والعمالء المحترفون (جميع قنوات التوزيع)
وكذلك العمالء األفراد (جميع قنوات التوزيع).
في الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية (" ، )"EEAسيتم تقديم هذا اإلعالن وأي عرض لألوراق المالية المشار
إليها هنا في أي دولة عضو في المنطقة االقتصادية األوروبية وفقا إلعفاء بموجب "الئحة نشرة االصدار األوروبية" من شرط
إصدار نشرة إصدار لطروحات األوراق المالية .وبناء على ذلك ،ال يجوز ألي شخص يعرض أو ينوي تقديم عرض لطرح
األوراق المالية في دولة عضو أن يفعل ذلك إال في الظروف التي ال ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار وفقا للمادة
 3من الئحة نشرة اإلصدار األوروبية .لم تصرح الشركة ولن تصرح بتقديم أي طرح لألوراق المالية في الظروف التي ينشأ فيها
التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار لمثل هذا الطرح .يُقصد بعبارة "الئحة نشرة اإلصدار" "الئحة (االتحاد األوروبي)
( 1129/2017بصيغتها المعدلة).
في المملكة المتحدة ،سيتم إجراء هذا اإلعالن وأي طرح لألوراق المالية المشار إليها في هذا المستند في المملكة المتحدة وفقا
إلعفاء بموجب "الئحة نشرة االصدار للملكة المتحدة" من شرط نشر نشرة إصدار لطروحات األوراق المالية .وفقا لذلك ،ال
يجوز ألي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض لطرح األوراق المالية في المملكة المتحدة القيام بذلك إال في الظروف التي ال ينشأ
فيها أي التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار وفقا للمادة  3من الئحة "نشرة االصدار للملكة المتحدة" .لم تصرح الشركة ولن
تصرح بتقديم أي عرض لألوراق المالية في الظروف التي ينشأ فيها التزام على الشركة بنشر نشرة إصدار لمثل هذا الطرح.
يُقصد بعبارة "الئحة نشرة اإلصدار للملكة المتحدة" الئحة (االتحاد األوروبي)  1129/2017ألنها تشكل جزءا من القانون
المحلي بموجب قانون (االنسحاب) ) (Withdrawalالخاص باالتحاد األوروبي لعام 2018م.
ال يشكل هذا اإلعالن دعوة أو عرضا للتغطية أو لالكتتاب أو الحصول على أي أوراق مالية أو التخلص منها ،وال يُقصد منه أن
يكون حافزا لالشتراك في نشاط استثماري لغرض القسم  21من قانون الخدمات واألسواق المالية لعام 2000م للمملكة المتحدة،
بصيغته المعدلة.
لم تتم الموافقة على هذا اإلعالن من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة )United Kingdom Financial Conduct
 .(Authorityهذا اإلعالن موجه فقط إلى األشخاص )1( :خارج المملكة المتحدة؛ ( )2الذين لديهم خبرة مهنية في األمور
المتعلقة باالستثمارات التي تندرج ضمن المادة  )5( 19من قانون الخدمات واألسواق المالية لعام 2000م (الترويج المالي) األمر
لعام 2005م ("األمر")؛ ( )3تندرج ضمن المادة ( )2( 49أ) إلى (د) ("الشركات ذات المالءة المالية العالية ،والجمعيات الفردية،
وما إلى ذلك") من األمر؛ أو ( )4لمن قد يتم توجيه هذا اإلعالن بخالف ذلك دون اإلخالل للمادة  21من قانون الخدمات واألسواق
المالية لعام 2000م (يشار إلى جميع هؤالء األشخاص معا باسم "األشخاص المعنيين") .يجب أال يتم التصرف بناء على هذا
اإلعالن أو االعتماد عليه من قبل غير األشخاص المعنيين .أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا اإلعالن سيكون متاحا
فقط لألشخاص المعنيين وسيتم التعامل معه فقط مع األشخاص المعنيين .لم يتم طرح األوراق المالية للجمهور في المملكة المتحدة.
اإلخطار بموجب القسم  309ب (( )1ج) من قانون األوراق المالية والعقود اآلجلة (الفصل  )289في سنغافورة  -فيما يتعلق
بالقسم  309ب من قانون األوراق المالية والعقود اآلجلة (الفصل  )289في سنغافورة (" )"SFAواألوراق المالية و الئحة العقود
اآلجلة (منتجات أسواق رأس المال) لعام  2018في سنغافورة ("الئحة  ، )"CMP 2018قررت الشركة ،وبموجب هذا تُخطر
جميع األشخاص المعنيين (على النحو المحدد في القسم  )1( A309من  ،)SFAأن األوراق المالية "منتجات أسواق رأس المال
محددة" (على النحو المحدد في الئحة  )CMP 2018ومنتجات االستثمار المستبعدة (على النحو المحدد في إشعار سلطة النقد في
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سنغافورة  :("MAS") SFA 04-N12إشعار بشأن بيع المنتجات االستثمارية وإشعار  :MAS FAA- N16إشعار بشأن
التوصيات الخاصة بمنتجات االستثمار).
ال يمثل هذا اإلعالن وثيقة عرض تحقيقا ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وال يجب تفسيره على أنه
وثيقة عرض .وال تتحمل هيئة السوق المالية وال تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن ،وال تعطيان أي تأكيدات
تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن
التعويل على أي جزء منه.
قد يشتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتَبر كذلك .يمكن االستدالل على هذه اإلفادات المستقبلية عن
طريق است خدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو
"يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"،
أو الصيغ النافية لما سبق ،أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خالل مناقشات االستراتيجية أو الخطط أو األهداف
أو األحداث أو األهداف المستقبلية .إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية،
وهي عرضة لمخاطر ترتبط باألحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك واالفتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج
العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو االحتماالت المستقبلية أو النمو أو االستراتيجيات .ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل
في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في اإلفادات المستقبلية للشركة ،بما في ذلك ،من بين
عدة أمور أخرى ،المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد ،ومستجدات الظروف االقتصادية والصناعية العالمية ،وأثر
المستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية .وال تتناول اإلفادات المستقبلية سوى الفترة التي
أُعدت خاللها .يتخلى كل من الشركة ومديري سجل اكتتاب الشركات والشركات التابعة لهما صراحة عن أي التزام أو تعهد
بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا اإلعالن أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع
تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
ال يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه
المرحلة .وال يشكل هذا اإلعالن توصية بخصوص الطرح .وينبغي االلتفات إلى أن شراء األسهم التي يرتبط بها هذا اإلعالن قد
ُعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المست َثمر بالكامل .لذا ينبغي على األشخاص الذين يأخذون بعين االعتبار
ي ِّ ّ
االستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم االستشارات بشأن تلك االستثمارات ومدى
مالءمة الطرح للشخص المعني.
يعمل مديري سجل اكتتاب المؤسسات حصريا لصالح الشركة والمساهم البائع وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح.
ولن يعتبر المستشارون الماليون أي شخص آخر عميال ألي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي
شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعمالئهم المعنيين ،كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي
استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن.
أعدت الشركة والمساهم البائع محتوى هذا اإلعالن وهم وحدهم المسؤولون عنها .ال يقبل أي ٍ من مديري سجل اكتتاب المؤسسات
أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أية مسؤولية على اإلطالق،
كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو استيفائها أو صدقها
(أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة،
سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية ،بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ
عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو الناشئة بما يتعلق بذلك.
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