
 

Page 1 of 5 

الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب   ** غير مخصص للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل

 أي والية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني **أو  أفريقيا

 لبيع األوراق املالية أو االكتتاب  
ً
 أو نشرة إصدار أو عرضا

ً
الواليات املتحدة األمريكية أو كندا  ، بما في ذلك في أي والية قضائية فيهاال يشكل هذا البيان إعالنا

 .أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا

 ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساس
ً
يمكن االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي والية قضائية.    ا

 وسيتم تقديم أي عرض لشراء األسهم وفق
ً
للطرح املقترح، وبالتالي يتعين على املستثمر اتخاذ قراره االستثماري فقط على أساس املعلومات الواردة ضمن    ا

 في الوقت املناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول في "تداول السعودية".  اآلمار الغذائيةة  وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شرك

 

 خبر صحفي 

 

 

 نتائج اكتتاب املستثمرين األفراد  تعلن عن"شركة اآلمار الغذائية"  

 

  الخدمة "(، أحد مشغلي مطاعم الشركة" أو "اآلمارالغذائية )" أعلنت شركة اآلمار -م 2022 يو ليو  27اململكة العربية السعودية،  -الرياض 

الحصري   االمتياز  وباكستان وصاحبة  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  في منطقة  الرائدة  ، هماعالمتيلالسريعة 
ً
تجاريتين معروفتين عامليا  ن 

تملك   "،دومينوز " وتشغيل    الشركة  حيث  تطوير  في  الحصري  الشركةدانكن"و  باملنطقة،دولة    16في    متاجرهاالحق  تملك  الحق    "، حيث 

الطرح العام  العام األولي )"  ها طرحنتائج عملية اكتتاب املستثمرين األفراد في  عن    ،الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر واملغرب، اليوم

 . "(الطرح" أو "األولي

 سهم  1,063,339الكتتاب لشريحة األفراد، والتي تضّم  فترة ا يذكر أن  
ً
ريال سعودي لكل سهم،   115% من إجمالي أسهم الطرح بسعر  10تمثل    ا

 م. 2022 يوليو 21 فيانتهت و  م2022يوليو  20 فيبدأت 

ووصلت القيمة اإلجمالية للطلبات ، مرات 6,9مكتتب بنسبة تغطية تجاوزت  169,073وشهد اكتتاب شريحة املستثمرين األفراد مشاركة من 

سهم كحّد أدنى، بينما سيتم تخصيص األسهم املتبقية أ   (6ستة )ريال سعودي. وسيحصل كل واحد من املكتتبين األفراد على    847,206,150إلى  

 .%0,7698األسهم املطلــوب االكتتـاب فيهـا بما يعادل على أساس تناسبي بناًء على نسـبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي 

نتائج  وبناًء ع األفرادلى  املستثمرين  اكتتاب  ت ،عملية  للخفيض عدد  سيتم  إلىفئات  األسهم املخصصة  ما    مثلتسهم،    9,570,053  املشاركة 

 . من إجمالي أسهم الطرح% 90يعادل 

 أبرز املعلومات الخاصة بالطرح

عند اإلدراج   مما يعني أن القيمة السوقية للشركة،  الواحد  ريال سعودي للسهم   115عند  لطرح  سهم ا ي أل النهائ  السعر  تحديدتم   •

 مليون دوالر أمريكي(.  782مليار ريال سعودي ) 2.933ستبلغ 

الطرح    الشركة  طرح وإدراج أسهم سيتم   • السعودية، ويبلغ عدد أسهم  لتداول  الرئيسية  السوق  املقرر    10,633,392في   من 
ً
سهما

 .بيعها من قبل بعض املساهمين الحاليين في الشركة )"أسهم الطرح"(

أن اإلدراج اكتمال بعد • املتوقع  من  اململوكة مباشرة،  األسهم  نسبة  للتداول  الجمهور  من تمثل   أسهممن    %41.699  واملتاحة 

 . لشركةا 

بتعيين • الشركة  ومدير    قامت  الطرح  لعملية  مالي  السعودية كمستشار  العربية  س ي  بي  إس  ا لإتش    لطرحا ومدير    كتتابالسجل 

 .)"مدير سجل االكتتاب" أو "املستشار املالي"(لتغطية ا ومتعهد 
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 تعيين •
ً
أيضا الراجحي  تم  السعودي و   مصرف  األهلي  الرياض، والبنك  إليهم مجتمعين باسم  ، الستالم  بنك  االكتتاب )يشار  طلبات 

 .املستثمرين األفراد"( لشريحة املستلمة الجهات"

 

 التاريخ املتوقع لبدء التداول: 

  من املتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في "تداول السعودية" بعد استيفاء جميع املتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم اإلعالن عن بدء 

 . www.saudiexchange.saدية" السعو  التداول على موقع "تداول 

 اآلمار  ، واملوقع اإللكتروني لشركةwww.cma.org.saالسوق املالية    كتروني لهيئةملزيد من املعلومات حول نشرة اإلصدار، يرجى زيارة املوقع اإلل

 ./www.alamar.com/ipo :الغذائية

 -انتهى-

 

 حول شركة اآلمار الغذائية وعالمات االمتياز التجاري التي تمثلها 

 الغذائية  اآلمار 

فريقيا وباكستان، ولديها حق االمتياز التجاري  أ هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق األوسط وشمال    الغذائية  اآلمار

و"دانكن"،  ؛  باملنطقةدولة    16في    متاجرهاالحق الحصري في تطوير وتشغيل    الشركة  في تشغيل عالمتين تجاريتين عامليتين هما: "دومينوز"، حيث تملك

 الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر واملغرب.  حيث تملك الشركة

األوسط وشمال  الغذائية  تتمتع اآلمار   الشرق  السريعة بمنطقة  فريقيا وباكستان، وهي مجموعة تجارية متنوعة  أبمكانة قوية في قطاع مطاعم الخدمة 

 .وسريعة التوسع لألطعمة واملشروبات

 من
ً
 املاضية من بناء قاعدة راسخة كمطور ومشغل    الثالثينعلى مدار  الغذائية  مقرها االستراتيجي في اململكة العربية السعودية، تمكنت اآلمار    وانطالقا

ً
عاما

دولة    11في  متجر "دومينوز" 520دانكن في مصر واملغرب. وتدير اليوم أكثر من  لفريقيا وباكستان، و أدومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال ل حصري  

 . متجر "دانكن" في مصر واملغرب 40فريقيا وباكستان، وأكثر من أمنطقة الشرق األوسط وشمال في أنحاء 

 . مختلفة  جنسية 31شخص من   4,500املجموعة قوة عاملة متعددة الثقافات تضم أكثر من  يعمل في 

 

 دومينوز 

البيتزا.    واستالم  في توصيل  واسع النطاقنشاط تجاري    معالعالم    على مستوى بيتزا  مطاعم اللتشغيل  هي أكبر شركة  و ،  1960عام    " فيدومينوز "  تأسست

ف الشركة صنَّ مبيعات   ووصلت.  دولة حول العالم   90في أكثر من    متجر  18,700عاملية تضم أكثر من    بشبكةأفضل العالمات التجارية للمطاعم    بين  وتُ

لتركيز  وكان . في األسواق العاملية مليار دوالر  9,1مليار دوالر في الواليات املتحدة وأكثر من  8,6 بواقعوالر أمريكي  مليار د 17,8  إلى حوالي  2021الشركة في عام  

 القنوات الرقمية.  عبر 2021بيعات في عام املتحقيق أكثر من نصف إجمالي  دور كبير في على االبتكار التكنولوجي  "دومينوز"

 دانكن  

على مدار اليوم. وتعد "دانكن" من الشركات الرائدة في تحضير وبيع منتجات   اتفضلة لتناول القهوة والدوناملوجهة  ال، وهي  1950تأسست "دانكن" في عام 

ضمن تصنيف "براند كيز"    ت، والبيجلز، واملافن. وحازت الشركة على املرتبة األولىامنزوعة الكافيين، والقهوة املثلجة، والدونو القهوة الساخنة العادية  

 على التوالي.  15لوالء العمالء عن فئة القهوة ملدة 
ً
 من عائلة مطاعم   40في  تجر م 12,600الشركة أكثر من   ولدىعاما

ً
دولة حول العالم. تعد "دانكن" جزءا

 . www.InspireBrands.comو  www.DunkinDonuts.comرجى زيارة: براندز". ملزيد من املعلومات، ي مجموعة "إنسباير

 

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.alamar.com/ipo/
http://www.dunkindonuts.com/
http://www.inspirebrands.com/
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 بيانات االتصال

 الدور  البريد اإللكتروني  االسم  الشركة 

العربية  إتش إس بي س ي

 السعودية 
   AlamarIPO@hsbcsa.com محمد فنوش 

العضو املنتدب، رئيس  

 االستشارات املصرفية االستثمارية 

 fgsglobal.comAhmed.jebur@ أحمد جبر إف جي إس جلوبال 
مستشار االتصال )االستفسارات  

 اإلعالمية(

 

 بيان إخالء مسؤولية 

وز ألي شخص  يقتصر الغرض من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. وال يج

ة في هذا اإلعالن عرضة  ن املعلومات الواردأ. كما  من األغراض  ألي غرض  اأو استيفائه  اأو صحته  اعلى املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقته  االعتماد

 عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تح
ً
ديث أو تصحيح للتغيير. ويخلي كل من الشركة واملستشار املالي والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة

ة أو املستشار املالي للمشاركة في عملية االكتتاب  أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركبأية أخطاء بهذا اإلعالن، وال ُيعتبر توزيع هذا اإلعالن 

 الية أو الضريبية. في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات ُمشار إليها فيه. وال يفسر محتويات هذا اإلعالن على أنها من قبيل االستشارات القانونية أو امل

 بموجب قوانينقد يكون توزيع هذا اإلعالن 
ً
في هذا اإلعالن  شخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها وعلى األ بعض الدول  محظورا

  قد ُيعد القيود حيث أن عدم االمتثال لتلكأن ُيطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها.  
ً
املعمول بها في أي  لقوانين األوراق املالية   انتهاكا

 .دولة تطبق تلك القيود

 لبيع األوراق املالية للشركة املشار إليها بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات املتحدة األمريكية أو إليها. والال يمثل ه
ً
يجوز طرح األسهم   ذا اإلعالن عرضا

بصيغته   1933األمريكية الصادر في عام  املشار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الواليات املتحدة األمريكية إال إذا كانت مسجلة بموجب قانون األوراق املالية 

"(، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل املنصوص عليها في قانون األوراق املالية األمريكية أو  قانون األوراق املالية األمريكياملعدلة )"

ب قانون األوراق املالية األمريكي أو قوانين أي والية من الواليات  تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة وال تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموج 

وزيعها أو إعادة توجيهها  املتحدة األمريكية، وال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم في الواليات املتحدة األمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن وال يجوز ت

 م غير مباشر، إل الواليات املتحدة األمريكية. أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أ

 لبيع أوراق الشركة املالية املشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الواليات املتحدة األمريكية 
ً
أو أستراليا أو كندا أو  ال يمثل هذا اإلعالن عرضا

فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع األسهم املشار إليها في اإلعالن   هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون 

ليابان. ومع مراعاة بعض  لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو ا

  و بيع األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو ألي مواطن االستثناءات، ال يجوز طرح أ 

ي أستراليا أو كندا  سهم فأو مقيم في أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام لأل 

 أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان. 

األوروبية الذين  وبالنسبة لدول املنطقة االقتصادية األوروبية، فإن هذا اإلعالن موجه فقط لألشخاص املواطنين أو املقيمين في دول املنطقة االقتصادية  

 للمعنى املقصو 
ً
( والتعديالت التي تطرأ عليها )يشار إليهم  2017/1129)ه( من الالئحة )الئحة )االتحاد األوروبي(  2د في املادة  يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقا

"(. وبالنسبة للملكة املتحدة، فال يوزع هذا اإلعالن وال يوجه فيها سوى لألشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين"  املستثمرين املؤهلينفيما يلي بعبارة "

 للمع
ً
 من قانون اململكة املتحدة املبني على  2017/1129)و( من الالئحة )الئحة )االتحاد األوروبي( 2نى املقصود في املادة وفقا

ً
( وتعديالتها، والتي تمثل جزءا

ين يخضعون لتعريف  ( األشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في األمور املتعلقة باالستثمارات والذ1، وهم: )2018قانون االتحاد األوروبي )لالنسحاب(  

(  2"(، أو ) األمر)"  2005)الترويج املالي(، األمر الصادر بتاريخ   2000من نظام األسواق والخدمات املالية  19من املادة  5"املستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 

 بالتواصل معهم لهذا  ( 3من األمر، أو ) 49()أ( إلى )د( من املادة 2الكيانات ذات املالءة املالية العالية حسب الفقرة )
ً
األشخاص اآلخرين الذين ُيسمح قانونا

"(. وال يجوز االعتماد على هذا اإلعالن أو التصرف  األشخاص ذوي الصلة( ويشار إليهم مجتمعين بـ"3( و)2( و) 1الغرض، )جميع األشخاص املشار إليهم في )

( وبالنسبة ألي دولة من دول االتحاد األوروبي، أي 2ضمن األشخاص ذوي الصلة، و) ( بالنسبة للمملكة املتحدة من قبل األشخاص ليسوا من  1بناء عليه )

mailto:AlamarIPO@hsbcsa.com
mailto:Michael.hylton@fgsglobal.com
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 في اململكة املتحدة فقط لألشخاص ذوي العالقة،  1أشخاص ال يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا اإلعالن )
ً
( سيكون متوفرا

 في أي دولة عضو في املنطقة االق2و)
ً
 تصادية للدول األوروبية فقط للمستمرين املؤهلين. ( وسيكون متوفرا

 
ً
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية،   ألحكامويتم نشر هذا اإلعالن وفقا

هذا اإلعالن هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط   أو االكتتاب بالطرح.علًما بأنه ال يترتب على هذا اإلعالن أي تعهدات ُملزمة بشراء أسهم  

 التخاذ أي قرار بشأن االستثمار في أي من األوراق املالية املصدرة ع 
ً
كما ال   ن الشركة.وال يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنه يمثل أساسا

 فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أًيا كان في أي 
ً
ال يمكن االستناد إليه في هذا الصدد. وال يجوز  و ، دولةيشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساسا

التي ستصدرها الشركة  باللغة العربية و املالية للمستثمرين االكتتاب في األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس النشرة املعتمدة من هيئة السوق 

 للمادة  
ً
)د( من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة    33وتنشرها في الوقت املناسب. كما أن املعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. ووفقا

ة، وسوف تتوافر نسخ من النشرة املحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة اإللكتروني  الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودي

(www.alamar.com)  أو تداول ،  لشركة  اإللكتروني  )   املوقع  اإللكتروني  أو(،  www.saudiexchange.comالسعودية  املالية ل  املوقع  السوق    هيئة 

(www.cma.org.sa)باإلضافة إلى املوقع اإللكتروني للمستشار املالي ، (www.hsbcsaudi.com  .) 

وال تتحمل الهيئة   ال يمثل هذا اإلعالن وثيقة عرض تحقيًقا ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وال يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض.

اإل  تداول السعوديةوال شركة   أي  أي مسؤولية عن محتويات هذا   من 
ً
أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحة تتعلق بدقته  تأكيدات  أي  عالن، وال تعطيان 

 .مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن التعويل على أي جزء منه

 والتي تحتوي على معلومات عن  نشرة الطرح الدوليةتعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح )"
ً
"( هي الوثيقة الوحيدة امللزمة قانونا

عتد بما ورد في نشرة اإلصدار املحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض 
ُ
بين مضمون هذا  الشركة والطرح خارج اململكة العربية السعودية، وت

 اإلعالن ومضمون النشرة املحلية ونشرة الطرح الدولية.  

عَتبر كذلك. يمكن االستدالل على هذه اإلفادات املستقبلية عن طريق
ُ
استخدام بعض    قد يشتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد ت

"تنوي  أو  أو "متوقع"  أو "يجب"  أو "سيكون"  املمكن"  أو "من  "يتوقع"  أو  "تعتقد"  أو  "تقدر"  أو  "تعتزم"  املستقبلية مثل  أو  املفردات  أو "يجب"  "قد"  أو   "

ثلة أو من خالل  "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية ملا سبق، أو الصيغ البديلة لها أو املصطلحات املما

أي إفادات مستقبل أو األهداف املستقبلية. إن  أو األهداف أو األحداث  االستراتيجية أو الخطط  الحالية للشركة فيما  مناقشات  النظر  ية تعكس وجهة 

ركة أو نتائج  يتعلق باألحداث املستقبلية، وهي عرضة ملخاطر ترتبط باألحداث املستقبلية وغيرها من املخاطر والشكوك واالفتراضات ذات الصلة بعمل الش 

راتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية  العمليات أو املركز املالي أو السيولة أو االحتماالت املستقبلية أو النمو أو االست 

لشركة وعملياتها  بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في اإلفادات املستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، املخاطر املتعلقة با

العاملية، وأثر املستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في اململكة العربية السعودية. وال  بالتحديد، ومستجدات الظروف االقتصادية والصناعية

عدت خاللها.  
ُ
 عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا اإلعالن.تتتناول اإلفادات املستقبلية سوى الفترة التي أ

ً
  تخلى الشركة صراحة

ن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك املالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه املرحلة. وال يشكل هذا  ال يوجد ما يضمن بأ

املبلغ ثل في فقدان اإلعالن توصية بخصوص الطرح. وينبغي االلتفات إلى أن شراء األسهم التي يرتبط بها هذا اإلعالن قد ُيعّرِّض املستثمر ملخاطر كبيرة تتم

ثمر بالكامل. لذا ينبغي على األشخاص الذين يفكرون في االستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم  
َ
االستشارات  املست

 .بشأن تلك االستثمارات ومدى مالءمة الطرح للشخص املعني 

    املستشار املاليخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر  حصرًيا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آ  املستشار املالييعمل  
ً
فيما   لهأي شخص آخر عميال

  املستشار املالي يتصل بالطرح ولن يتحمل املسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية املكفولة لعمالئه املعنيين، كما لن يتحمل 

 .طرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن املسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بال

أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو    املستشار املاليأعدت الشركة محتوى هذا اإلعالن وهي وحدها املسؤولة عنه. ال يقبل أٍي من  

مسؤولية على اإلطالق، كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة املعلومات الواردة في هذا اإلعالن  موظفيه أو مستشاريه أو وكالئه أية  

اتها التابعة أو  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 شرك 

http://www.alamar.com/
http://www.saudiexchange.com/
http://www.cma.org.sa/
http://www.hsbcsaudi.com/
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  اء 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 الشقيقة، سو 

 .لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه 

يقبل املستشار املالي أو أي من تابعيه أو أي من مديريه أو مسؤولية أو موظفيه أو مستشاريه أعدت الشركة محتوى هذا اإلعالن وهي وحدها مسؤولة عنه. ال  

ا أو استيفائها أو  أو وكالئه أية مسؤولية على اإلطالق، كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقته

د تم إغفال أي معلومات من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية  صدقها )أو بشأن ما إذا كان ق 

لهذا اإلعالن أي استخدام  تنشأ عن  أو عن أية خسارة  إتاحتها  أو  النظر عن طريقة إرسالها  أو أي من    أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض 

 أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.  محتوياته

، ويجوز   للمستشار املالي وفيما يتعلق بالطرح، يجوز 
ً

وأي من الشركات التابعة له، االستحواذ على جزء من األوراق املالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيال

 عن شرائهم  له بتلك الصفة أن يحتفظ بهذه األوراق املالية أو األسهم األخرى الخاصة  
ً
بالشركة أو االستثمارات ذات الصلة املرتبطة بالطرح أو خالفه، فضال

 أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. 

  فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو املطروحة أو املكتتب بها أو املستحوذ عليها أو املخصصة أو التي  نشرة اإلصداروبناًء عليه، فإن اإلشارات الواردة في 

املستشار ة  تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسط

 إلى ذلك، يجوز    املالي
ً
دخول في اتفاقيات تمويل وأي من الشركات التابعة له ال  للمستشار املاليأو أي من شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة

أو أي من الشركات التابعة له االستحواذ عليها أو    للمستشار املالي)بما في ذلك املبادلة أو عقود الفروقات( مع املستثمرين فيما يتعلق باألسهم التي يمكن  

ستثمارات أو املعامالت بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني  الكشف عن حجم أّيٍ من هذه اال   املستشار املاليامتالكها أو التصرف فيها من وقت آلخر. ال ينوي  

 أو تشريعي معمول به في هذا الصدد. 

 التفاقية امتياز تم إبرامها مع 
ً
"(. وفيما  مانح امتياز دانكناملحدودة )" شركة دانكن دونتس فرانشايزنقوتعد الشركة صاحب االمتياز ملنظومة دانكن وفقا

لن يتم طرح أي من األوراق املالية أو األسهم التابعة ملانح امتياز دانكن وشركته األم وشركة إنسباير برادز إنك أو أي من شركاتهم  يخص هذا اإلعالن والطرح،  

 األم أو شركاتهم التابعة أو شركاتهم ذات العالقة. 

 *** 

 


