زيادة رأسمال بنك برقان ش.م.ك.ع

لمزيد من
المعلوماا

أسئلة شائعة

مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب

مدير االصدار المشترك ومتعهد اإلصدار

 .1كم عدد األسهم التي ستصدر في زيادة رأس المال؟ بأي سعر ست ُطرح أسهم اإلصدار؟
 375,000,000سهم عادي ("أسهم الطرح") بقيمة إجمالية  71,250,000دينار كويتي ،وهو ما يمثل زيادة بنسبة  ٪13.6تقريبا في
رأس المال المصدر لبنك برقان ش.م.ك.ع ("الجهة المصدرة" أو"الشركة" أو "البنك") .وسيتم طرح كل سهم بقيمة  190فلس كويتي
للسهم الواحد.
 .2ما هي حقوق التصويت على األسهم المصدرة؟
بعد إصددار أسدهم الطرح واالنتهام من جميا اإلجراماا المطلوبة ،سديكون لكل سدهم إصددار صدوا واحد ،ولكل مسداهم الح في الحودور
والتصدويا في الجمعية العامة للبنك .وال يتمتا أي من المسداهمين بحقو امتياز في التصدويا أو ابرباح بالنسدبة لسسدهم الحالية أو بسدهم
اإلصدددار .بعد إصدددار أسددهم الطرح واالنتهام من جميا اإلجراماا المطلوبة ،سدديح للمسدداهم المكتتب المشدداركة في اجتماعاا الجمعية
العمومية للبنك وفى استالم نصيبه من توزيعاا ابرباح في المستقبل.
كما يح للمسدداهمين الحصددول على نصدديب من عوايد تصد ية موجوداا الجهة المصدددرة عند التصد ية وكلك بعد سددداد مديوناتها حسددب
القانون.
 .3من هم المكتتبين المؤهلين لالكتتاب؟
للمسداهمين المسدجلين في سدجل المسداهمين البال بالمصددر لدة شدركة الكويا للمقاصدة بنهاية تاري االسدتحقا (كما هو محدد أدناه)
وككلك أصددددحاب حقو ابولوية انبرين ("المكتتبون المؤهلون" أو "المكتتبون") الح باالكتتاب في أسددددهم الطرح ،وكلك بالل فترة
االكتتاب لممارسة حقو ابولوية.
 .4ما هي عواقب عدم اكتتاب المكتتبين المؤهلين؟
في حالة عدم قيام المكتتب المؤهل باالكتتاب في أسهم الطرح يعتبر كلك تنازالً منه عن حقه في ابولوية باالكتتاب في أسهم الطرح لصالح
مكتتبين مؤهلين آبرين بالل فترة اإلكتتاب لحقو ابولوية و/أو لمكتتبين ابرين بالل فترة االكتتاب العام.
 .5ما هو الحد األدنى لالكتتاب؟
سهم طرح واحد (.)1
 .6كم عدد أسهم طرح مستحقة لي لالكتتاب فيها؟
يح لكل مساهم مؤهل الحصول على عدد  136سهم لكل  1000سهم مملوك له بنهاية يوم تاري االستحقا .
 .7هل يمكنني االكتتاب في أكثر من أسهم الطرح التي يحق لي االكتتاب فيها؟
يح للمكتتب المؤهل االكتتاب بأي عدد من أسهم الطرح ،وفي حال عدم اكتمال االكتتاب في جميا أسهم الطرح يتم تبصيل أسهم الطرح
المتبقية غير المكتتب فيها ،إن ُوجدا ،إلى المكتتبين المؤهلين أو أصحاب حقو ابولوية الكين تقدموا لالكتتاب بعدد إوافي من أسهم
الطرح ي و العدد المبصل لهم وكلك على أساس نسبة عدد ابسهم اإلوافية المتبقية إلى عدد ابسهم اإلوافية التي طلب المكتتبون أو
أصحاب حقو ابولوية االكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم.
 .8ما هي فترة االكتتاب؟
سوف تبدأ فترة االكتتاب لحقو ابولوية يوم ابحد المواف  14نوفمبر  2021بالل ساعاا العمل العادية من ابحد إلى البميس وتغل
يوم ابحد المواف  28نوفمبر  2021عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيا الكويا ("فترة االكتتاب لحقوق األولوية").
في حالة عدم اكتتاب المكتتبين المؤهلين في أسهم اإلصدار بالكامل في فترة االكتتاب لحقو ابولوية المككورة أعاله ،سيتم طرح أسهم
اإلصدار غير المكتتب بها المتبقية للطرح العام والتي ستبدأ من يوم ابحد  5ديسمبر  2021بالل ساعاا العمل العادية من ابحد إلى
البميس وتغل يوم ابحد  12ديسمبر  2021الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيا الكويا ("فترة االكتتاب العام").

 .9ما هو تاريخ الحيازة للسهم؟ (أي التاريخ الذي يكون فيه شراء األسهم في ال ُمصدر مع حقوق األولوية)
اإلثنين  8نوفمبر 2021
 .10ما هو تاريخ تداول السهم دون استحقاق؟ (أي التاريخ الذي يكون فيه شراء األسهم في ال ُمصدر من دون حقوق األولوية)
الثالثام  9نوفمبر2021
 .11ما هو تاريخ االستحقاق؟
البميس  11نوفمبر 2021
 .12ما هي حقوق األولوية؟
سيكون للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين البال بال ُمصدر لدة الشركة الكويتية للمقاصة في نهاية يوم تاري االستحقا وككلك
أصحاب حقو ابولوية (أي "المكتتبون المؤهلون") ح ابولوية لالكتتاب في أسهم الطرح بالل فترة االكتتاب المبصصة لممارسة
حقو ابولوية .يجوز لحاملي حقو ابولوية بيا حقوقهم  -سوام كليًا أو جزييًا  -في بورصة الكويا من تاري بدم فترة االكتتاب لممارسة
حقو ابولوية حتى بمسة ( ) 5أيام عمل قبل إق ال تلك ال ترة .ويجوز لهم التنازل عنها دون مقابل للمساهمين الحاليين أو غيرهم بالل
فترة االكتتاب المككورة .في حال لم يمارس المكتتب المؤهل ح ابولوية ولم يكتتب في أسهم الطرح وال يبيا أو ينقل أو يتنازل بح
ً
متنازال عنه لصالح المكتتبون المؤهلون االبرون الكين تقدموا بطلباا لالكتتاب في
ابولوية بي شبل آبر ،فإن ح االكتتاب يعتبر
أسهم طرح إوافية تتجاوز عدد أسهم الطرح المستحقة لهم.
يحدد السعر المرجعي لحقو ابولوية على النحو الكي حددته بورصة الكويا في تاري بدم فترة الطرح على أساس السعر المرجعي الناتج
عن آبر سعر تداول بسهم ال ُمصدر في بورصة الكويا في نهاية آبر يوم تداول قبل فتح فترة االكتتاب مطرو ًحا منه سعر الطرح لكل
سهم طرح (القيمة االسمية  +عالوة اإلصدار) .يمكن تداول حقو ابولوية من  14نوفمبر  2021إلى  21نوفمبر ( 2021أي  5أيام
عمل قبل إغال فترة االكتتاب لممارسة حقو ابولوية).
ستنتهي صالحية حقو ابولوية بال قيمة للكين ال يمارسون حقوقهم في المشاركة في االكتتاب أو التنازل عنها بالل فترة االكتتاب
المبصصة لممارسة حقو ابولوية (من  14نوفمبر  2021الى  28نوفمبر  )2021أو للكين ال يبيعون تلك الحقو سوام كليًا أو جزييًا
بالل فترة تداول حقو ابولوية ( 14نوفمبر  21 - 2021نوفمبر .)2021
 .13ما هي فترة تداول حقوق األولوية؟
تبدأ في يوم ابحد  14نوفمبر  2021وتنتهي في يوم ابحد  21نوفمبر ( 2021مشموالً).
 .14ما هي طريقة االكتتاب؟
لن يتم قبول مبالغ اإلكتتاب نقدا ً .ويجب سداد مبالغ االكتتاب بالكامل عن طري بدمة  K-NETأوعن طري التحويل البنكي (كمبلغ صافي
دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) على الحساب المصرفي (غير منتج لل ايدة) والمككور أدناه ،وكلك كله على
النحو المبين التالى:

أ-

فترة لحقوق األولوية (األحد  14نوفمبر  – 2021األحد  28نوفمبر :)2021

أوال :االكتتاب عن طريق الموقع اإللكتروني:
يتيح موقا  https://www.ipo.com.kwاالكتتاب في زيادة رأس المال بالل فترة االكتتاب لممارسة حقو ابولوية بحيث يتم السداد
عن طري بدمة . K-NET
تنبيه :يجب على المكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد المسموح له للدفع عبر اإلنترنت من خالل بطاقة الدفع .K-NET
يقوم المكتتب بالتالي:
 .1الدبول الي موقا االكتتاب عن طري الرابطhttps://www.ipo.com.kw :
 .2يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني (أو رقم السجل التجاري لسشبال اإلعتباريين) ،ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المكتتب
في االكتتاب من عدمه.
 .3يقوم المكتتب بتسجيل عدد ابسهم المرغوب االكتتاب بها.
 .4يتم توجيه المكتتب إلى ص حة السداد عن طري بدمة  K-NETحيث يقوم المكتتب بالسداد من حسابه البال ،وال يجوز أن
يقوم شبل آبر بالسداد نيابة عن المكتتب إال في الحاالا المنصول عليها قانونا.
ثانيا :االكتتاب عن طريق مراجعة وكيل المقاصة واإليداع لالكتتاب:
تنبيه :ال يجوز اإلكتتاب من خالل مراجعة وكيل المقاصة واإليداع والدفع من خالل التحويل البنكي الجمالي قيمة أسهم تقل عن 1,000
د.ك (ألف دينار كويتي)

 .1يقوم المكتتب بالدبول على الرابط التالي  https://www.ipo.com.kwلطباعة نموكج طلب اإلكتتاب ويقوم بملئ البياناا
التالية والتي تتومن على سبيل المثال ال الحصر اسم المكتتب ،الرقم المدني بالنسبة لسفراد أو رقم السجل التجاري بالنسبة
للشركاا ،وعدد ابسهم المرغوب االكتتاب بها وقيمتها.
 .2يقوم المكتتب بتحويل مبالغ االكتتاب بالكامل عن طري تحويل بنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول
والبنك المحول له) إلى الحساب المصرفي (الغير منتج لل ايدة) المككور أدناه:

اسم البنك
رقم الحساب
رقم IBAN
سوي ا
المست يد
المرجا  /الوصف

:
:
:
:
:
:

بنك برقان
231/7045060/001/4402/001
KW32BRGN0000000000007045060002
BRGNKWKW
بنك برقان
زيادة رأس مال بنك برقان  +رقم البطاقة المدنية (للمقيمين و المواطنين) أو رقم
جواز الس ر (لغير المقيمين ولغير المواطنين) أو رقم السجل التجاري (للشركاا)
للمكتتب  +بياناا االتصال الباصة بالمكتتب

 .3يتوجه المكتتب إلى مقر وكيل المقاصة واإليداع (الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك) الواقا في شارع البليج العربي ،برج أحمد،
الدور البامس لتقديم نموكج طلب االكتتاب والمستنداا المدرجة في بند "المستنداا المطلوبة عند تقديم نموكج طلب االكتتاب"
في نشرة االكتتاب باإلوافة إلى النسبة ابصلية إليصال التحويل وكلك بالل ساعاا العمل الرسمية من ابحد إلى البميس.
 .4يقوم وكيل المقاصة واإليداع بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب.
وفي حالة إب ا أي من المكتتبين في تقديم طلب االكتتاب مكتمال بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستنداا المطلوبة) في مقر وكيل
المقاصة واإليداع بعد سداد مبلغ االكتتاب المستح كما هو مككور في نشرة اإلكتتاب ،فإن طلب االكتتاب المقدم من كلك المكتتب سيعتبر
ملغيا وكأن لم يكن ،علما بأنه ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقدا.

ب-

فترة اإلكتتاب العام (في حال وجود فترة إكتتاب عام :األحد  5ديسمبر  – 2021األحد  12ديسمبر :)2021

أوال :االكتتاب عن طريق بطاقة الدفع : K-NET
يتيح موقا اإلكتتاب العام  https://www.iktatib.comاالكتتاب في زيادة رأس المال بالل فترة اإلكتتاب العام بحيث يتم السداد عن
طري بدمة . K-NET
تنبيه :يجب على المكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد المسموح له للدفع عبر اإلنترنت من خالل بطاقة الدفع .K-NET
يجب على المكتتب:
 .1الدبول إلى موقا اإلكتتاب العام عبر الرابط https://www.iktatib.com
 .2تسجيل بياناته ،مثل رقم البطاقة المدنية ورقم المسلسل للبطاقة المدنية أو رقم جواز الس ر (لغير المقيمين في دولة الكويا) ورقم
حساب التداول ،وكلك لتحديد وتأكيد أهلية المكتتب لالكتتاب .يقوم الشبل اإلعتباري بتسجيل رقم السجل التجاري.
 .3تحميل جميا المستنداا المطلوبة حسب الحال
 .4ابتيار عدد ابسهم التي يرغب المكتتب باالكتتاب بها
 .5يتم توجيه المكتتب إلى ص حة السداد عن طري بدمة  K-NETحيث يقوم المكتتب بالسداد من حسابه البال  ،وال يجوز أن
يقوم شبل آبر بالسداد نيابة عن المكتتب إال في الحاالا المنصول عليها قانونا (راجا المستنداا المطلوبة عند تسجيل
وتوفير البياناا ويتحمل المكتتب كافة التبعاا القانونية في حالة مبال ة كلك).
ثانيا :االكتتاب عن طريق التحويل البنكي:
تنبيه :ال يجوز اإلكتتاب من خالل التحويل البنكي الجمالي قيمة أسهم تقل عن  100د.ك( .مائة دينار كويتي)
يجب على المكتتب:
 .1الدبول إلى موقا اإلكتتاب العام عبر الرابط https://www.iktatib.com
 .2تسجيل بياناته ،مثل رقم البطاقة المدنية ورقم المسلسل للبطاقة المدنية أو رقم جواز الس ر (لغير المقيمين في دولة الكويا) ورقم
حساب التداول ،وكلك لتحديد وتأكيد أهلية المكتتب لالكتتاب .يقوم الشبل اإلعتباري بتسجيل رقم السجل التجاري.
 .3ابتيار عدد ابسهم التي يرغب المكتتب باالكتتاب بها
 .4سينشئ الموقا المككورأعاله نموكج طلب إكتتاب للمكتتب
 .5يكون للمكتتب حينها البياراا التالية:

o

o

تحويل بنكي لحساب اإلكتتاب المككور أعاله ثم رفا/اعالم نموكج طلب االكتتاب المو َّقا وإيصال التحويل البنكي
(والذي يجب أن يحتوي على إسم بنك المكتتب ،ورقم الـ  ،IBANورقم حسابه البنكي ،ورقم االتصال الخاص به.
إن لم يحتوي إيصال التحويل على هذه المعلومات ،فيجب على المكتتب كتابتها خطيا وبوضوح على إيصال التحويل)
على موقا اإلكتتاب العام  https://www.iktatib.comأو
تحويل بنكي لحساب اإلكتتاب المككور أعاله ثم زيارة أحد فروع بنك برقان المبصصة إلستقبال المكتتبين وتسليم
نموكج طلب اإلكتتاب الموقّا الكي أنشئ من موقا اإلكتتاب العام  https://www.iktatib.comوأصل إيصال
التحويل البنكي صادر عن البنك المحول منه مبينا به ت اصيل التحويل.
فروع بنك برقان المبصصة الستقبال المكتتبين من الساعة  8:30صبا ًحا حتى الساعة  3:00مسا ًم من ابحد إلى
البميس:
العنوان
ال رع
الشر  -شارع عبدهللا ابحمد  1د قسيمة 22
ال رع الرييسي
منطقة بيان  -قطعة  - 8شارع المسجد ابقصي
فرع بيان
الشر  -مبني برج الشهيد الكاين في تقاطا شارع الشهدام وشارع بالد بن
فرع برج الشهيد
الوليد د الطاب ابروي
جمعية العديلية التعاونية 4 -
فرع العديلية

 .15ما هي المستندات المطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب؟
يتم تقديم طلب االكتتاب مرفقا ً به الوثاي التالية ،وكلك حسب الحالة ،وسيقوم الموظ ون المتواجدون في مقر وكيل المقاصة واإليداع ل ترة اكتتاب
حقو ابولوية وفروع بنك برقان في فترة اإلكتتاب العام (إن وجدا) بمطابقة الصورة ما ابصل وإعادة ابصل إلى المكتتب المؤهل:

متطلبات عامة من المكتتبين

• بالنسبة للمكتتبين المؤهلين  -بالل فترة االكتتاب المبصصة لممارسة ح ابولوية  -صورة من اإليصال الصادر عن وكيل المقاصة
واإليداع يبين اسم المكتتب وهوية المشارك وعدد ابسهم المملوكة له في الجهة المصدرة وحقو ابولوية المملوكة للمكتتب.
• اشعار تحويل مبالغ اإلكتتاب باإلوافة إلى رقم الد  IBANالبال بالمكتتب.

المكتتبون من األشخاص الطبيعيين

•
•
•
•
•
•

أصل وصورة من البطاقة المدنية للمقيمين في الكويا
أصل وصورة من جواز الس ر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون البليجي
أصل وصورة من الوكاله القانونية الباصة (للمكتتبين بالوكالة)
أصل وصورة من شهادة الوالية (لسيتام)
أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر) ان لم يكن اإلكتتاب من بالل ابب
أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.

المكتتبون من األشخاص االعتباريين

•
•
•
•
•

أصل وصورة من شهادة السجل التجاري (يجب أن تتومن ابنشطة المصرح بها في شهادة السجل التجاري امتالك ابسهم)
أصل وصورة من شهادة الم ووين بالتوقيا أو مستبرج السجل التجاري ،حسب الحال
أصل وصورة من البطاقة المدنية للم وض بالتوقيا
أصل وصورة من اعتماد التوقيا للم وض بالتوقيا صادرة عن الهيية العامة للقوة العاملة أو مصدّقة من غرفة التجارة والصناعة في
الكويا،
كتاب صادر عن الم وض بالتوقيا عن الشبل االعتباري بالموافقة على االكتتاب.

المكتتبون من غير الكويتيين
يجب على المكتتبون من غير الكويتيين (سوام أشبال طبيعيين أو أشبال إعتبارية – حسبما يكون الحال) أن يقدموا المستنداا المماثلة
للمستنداا المككورة أعالة تكون صادرة عن الجهاا المماثلة في دولهم وكلك في حالة عدم حيازتهم لمستنداا صادرة لهم في دولة الكويا في
هكا الشأن.
 .16هل يمكن رفض طلب االكتتاب؟
يح لوكيل االكتتاب ومدرام اإلصدار والجهة المصدرة ووكيل المقاصة واإليداع رفض طلب االكتتاب دون أي مسؤولية وكلك في حال
إب ا أي من المكتتبين في تقديم طلب االكتتاب مكتمالً وبشكل سليم (مرفقا به كافة المستنداا المساندة المطلوبة) سوام عبر المنصة
االلكترونية لالكتتاب أو في مقر وكيل المقاصة وااليداع (كما ورد في شروط االكتتاب) بعد سداد مبلغ االكتتاب المستح  ،إك سيعتبر فإن
طلب االكتتاب المقدم ملغيا ً وكأن لم يكن.

 .17هل أستطيع إلغاء أو تغيير طلب اكتتاب؟
تعتبراإلكتتاباا نهايية بعد اتمام عملية الدفا.
 .18ما هي فترة تخصيص األسهم؟
بالل ( )5بمسة أيام عمل من إغال فترة باب اإلكتتاب لحقو ابولوية أو اإلكتتاب العام حسب الحال.
 .19متى سيتم رد فائض مبالغ االكتتاب؟
بالل ( )5بمسة أيام عمل من انتهام فترة التبصيل.
تنبيه :قبل االستثمار في أي من أسهم الطرح ،يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية ،باإلوافة إلى جميا المعلوماا اببرة الواردة في نشرة االكتتاب
المتعلقة بالطرح ،وعوامل المباطر المووحة في نشرة االكتتاب وطلب المشورة المهنية .ولمزيد من الت اصيل حول أي من عوامل المباطر ،يرجى االطالع
على نسبة من نشرة االكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعل بالطرح على موقا الجهة المصدرة ( )www.burgan.comأو موقا مدير اإلصدار
ووكيل االكتتاب ) (www.kamcoinvest.comأو موقا مدير االصدار المشترك ومتعهد اإلصدار ) (www.markaz.comأو موقا وكيل المقاصة
واإليداع ) (www.ipo.com.kwأو موقا بورصة الكويا ) .(www.boursakuwait.com.kwهكه ابسيلة الشايعة وأجوبتها المككورة أعاله ال تشتمل
على جميا المعلوماا التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتباك قرار االستثمار في أسهم الطرح كما أنه ال يمكن التأكيد أن هكه المعلوماا
مكتملة.
-

ألي دعم فني متعلق بـ  ، www.ipo.com.kwيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى support@ipo.com.kw

-

لالستفسار عن زيادة رأس المال أو عن : www.iktatib.com
البريد االلكترونيburganci@kamcoinvest.com :
هاتف(965) 2233-6644 :

