اكتتاب مجموعة استثمار القابضة :تمديد فترة الاكتتاب حتى  4فبراير 7102
الدوحة 72 ،يناير  :7102أعلنت مجموعة استثمار القابضة حصولها على موافقة الجهات املعنية لتمديد فترة طرح ( )%06من
ً
رأسمال املجموعة لالكتتاب العام ألاولي ،اعتبارا من يوم الاثنين املوافق  32يناير  3602وحتى يوم السبت املوافق  4فبراير .3602
ويقتصر طرح  34،،66،666سهم على املستثمرين الرئيسيين ،بما يمثل  %26من إجمالي أسهم رأسمال املجموعة .فيما يقتصر طرح
 34،،66،666سهم على املستثمرين ألافراد واملستثمرون من الجهات الاعتبارية ،بما يمثل  %26من إجمالي أسهم رأسمال
املجموعة.
وأكدت املجموعة استكمال البنك التجاري (بنك الطرح) لكافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية الستمرار استقبال طلبات
الاكتتاب ،حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب املباشر لألفراد من املواطنين القطريين والشركات القطرية املسجلة في دولة
قطر ،والجهات القانونية املؤسسة في دولة قطر واملدرجة في بورصة قطر ،والجهات الحكومية ،وذلك من خالل فروع البنك
التجاري القطري التالية:
اسم الفرع

اسم الفرع
-

الفرع الرئيس ي البنك التجاري بالزا

-

فرع املطار (الهالل)

-

فرع مول دار السالم

-

فرع مول الخليج

-

فرع امليسيلة

-

فرع مدينة سنترال

-

فرع الوكرة افنيو

-

فرع الخور

-

فرع الريان

-

فرع اللؤلؤة ( 0 -بورتو اريبيا)

وكانت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ،قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر لألسواق املالية لطرح  4،،،66،666سهم
من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي ،بسعر  0600ريال قطري للسهم الواحد ،لتصل قيمة الطرح
 4،،,666,666ريال قطري تمثل  06باملئة من رأسمال املجموعة والذي يبلغ رأسمالها  ،26مليون ريال قطري ،لتكون املجموعة
بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها املوافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خالل الاكتتاب العام ألاولي.
وتم تحديد الحد ألادنى لطلب الاكتتاب من جانب املستثمرين ألافراد والجهات الاعتبارية عند عدد  055سهم ،مع إمكانية إضافة
شرائح من فئة  055سهم لالكتتاب بأعلى من الحد ألادنى ،وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب

املستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيس ي أي من ( )0شركات قطرية مسجلة في دولة قطر ،أو ( )3جهات قانونية مؤسسة في دولة
قطر ومدرجة في بورصة قطر ،أو ( )2جهات حكومية تتقدم بطلب لالكتتاب في  0,666,666سهم كحد أدنى) ،مع خيار إضافة
شرائح من فئة  066ألف سهم لالكتتاب بأعلى من الحد ألادنى .علما بأن أسهم الطرح ستوزع على املستثمرين من ألافراد والجهات
الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم.
ويمثل سعر الطرح البالغ ( )0600ريال قطري للسهم الواحد ،القيمة الاسمية للسهم وهى عشرة ( )06رياالت قطرية مضاف إليها %1
من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح وإلادراج ،بحيث يتم تسديد كامل سعر
الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب.

وعلى كافة الراغبين في إلاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت املوافقة عليها من هيئة قطر لألسواق
املالية واملعتمدة من وزارة إلاقتصاد والتجارة ،وشروط وأحكام الاكتتاب ،وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" املنشور على
املوقع إلالكتروني ملجموعة استثمار القابضةwww.ihgqatar.com :
ويمكن التواصل مع البنك التجاري القطري ،في مكاتبه الواقعه في مجمع بالزا التجاري ،الطابق  ،01الخليج الغربي ،وعلى
املوقع إلالكتروني  www.cbq.qaوكذلك من خالل أرقام التواصل التالية44459444 :
 -انتهى –

