زيادة رأسمال بنك برقان ش.م.ك.ع

لمزيد من
المعلومات

دليل عملية االكتتاب

مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب

مدير االصدار المشترك ومتعهد اإلصدار

فترة االكتتاب لحقوق األولوية (األحد  14نوفمبر  – 2021األحد  28نوفمبر )2021
الخيار األول :االكتتاب عن طريق بطاقة الدفع  K-NETمن خالل الموقع اإللكتروني:
 )1الدخول الى /التسجيل على موقع االكتتاب المخصص لالكتتاب في فترة حقوق األولوية www.ipo.com.kw
 )2تسجيل عدد األسهم المرغوب االكتتاب بها
 )3سداد قيمة االكتتاب عن طريق خدمة ( K-NETتنبيه :يجب على المكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد المسموح له للدفع عبر اإلنترنت من
خالل بطاقة الدفع )K-NET
الخيار الثاني :االكتتاب عن طريق مراجعة وكيل المقاصة واإليداع لالكتتاب:

تنبيه :االكتتاب من خالل التحويل البنكي متاح لالكتتابات التي تزيد قيمتها عن  1,000د.ك( .ألف دينار كويتي)
)1
)2
)3
)4
)5

الدخول الى /التسجيل على موقع االكتتاب المخصص لالكتتاب في فترة حقوق األولوية www.ipo.com.kw
تسجيل عدد األسهم المرغوب االكتتاب بها
طباعة نموذج طلب االكتتاب
يقوم المكتتب بتحويل مبالغ االكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي من حسابه البنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك
المحول له) إلى الحساب المصرفي المذكور في نموذج طلب االكتتاب.
يتوجه المكتتب إلى مقر وكيل المقاصة واإليداع (الشركة الكويتية لل مقاصة ش.م.ك) الواقع في شارع الخليج العربي ،برج أحمد ،الدور الخامس لتقديم
نموذج طلب االكتتاب وقسيمة اإليداع األصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به واتمام اإلجراءات الباقية.

فترة االكتتاب العام (في حال وجود أسهم متبقية من فترة اإلكتتاب لحقوق األولوية :األحد  5ديسمبر  – 2021األحد  12ديسمبر )2021
الخيار األول :االكتتاب عن طريق بطاقة الدفع  K-NETمن خالل الموقع اإللكتروني:
 )1الدخول الى /التسجيل على موقع االكتتاب المخصص لالكتتاب في فترة االكتتاب العام www.iktatib.com
 )2رفع جميع المستندات المطلوبة على الموقع بحسب طبيعة المكتتب.
 )3تسجيل عدد األسهم المرغوب االكتتاب بها.
 )4سداد قيمة االكتتاب عن طريق خدمة ( K-NETتنبيه :يجب على المكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد المسموح له للدفع عبر اإلنترنت من
خالل بطاقة الدفع )K-NET
الخيار الثاني :االكتتاب عن طريق التحويل البنكي:

تنبيه :االكتتاب من خالل التحويل البنكي متاح لالكتتابات التي تزيد قيمتها عن  100د.ك( .مائة دينار كويتي)

)1
)2
)3
)4

الدخول الى /التسجيل على موقع االكتتاب المخصص لالكتتاب في فترة االكتتاب العامwww.iktatib.com
تسجيل عدد األسهم المرغوب االكتتاب بها.
سينشئ الموقع اإللكتروني نموذج طلب االكتتاب.
يكون للمكتتب حينها الخيارات التالية:
أ -تحويل بنكي لحساب االكتتاب المذكور في نموذج طلب االكتتاب ثم رفع/اعالء نموذج طلب االكتتاب الموقع وإيصال التحويل البنكي (والذي يجب
أن يحتوي على اسم 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 موقع االكتتاب العام  https://www.iktatib.comأو
ب -تحويل بنكي لحساب االكتتاب المذكور في نموذج طلب االكتتاب ثم زيارة أحد فروع بنك برقان المخصصة الستقبال المكتتبين وتسليم نموذج طلب
االكتتاب الموقّع الذي أنشئ من موقع االكتتاب العام  https://www.iktatib.comوأصل إيصال التحويل البنكي صادر عن البنك المحول منه
مبينا به تفاصيل التحويل.

-

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 :

مالحظة :يجب على المكتتبين االطالع على المستندات التي سيتم تقديمها إلى وكيل المقاصة واإليداع ("الشركة الكويتية للمقاصة") في فترة حقوق األولوية
ومدير اإلصدار ووكيل االكتتاب (" )"Kamco Investوالجهة ال ُمصدرة (" )"Burgan" Bankفي فترة االكتتاب العام في قسم "المستندات المطلوبة عند
تقديم طلب االكتتاب" في نشرة االكتتاب.
تنبيه :قبل االستثمار في أي من أسهم الطرح ،يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية ،باإلضافة إلى جميع المعلومات األخرى الواردة في ن شرة االكتتاب المتعلقة بالطرح ،وعوامل المخاطر الموضحة في نشرة االكتتاب وطلب المشورة المهنية .ولمزيد من
التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر ،يرجى االطالع على نسخة من نشرة االكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع الجهة المصدرة ( )www.burgan.comأو موقع مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب )(www.kamcoinvest.com
أو موقع مدير االصدار المشترك ومتعهد اإلصدار ) (www.markaz.comأو موقع وكيل المقاصة واإليداع ) (www.ipo.com.kwأو موقع بورصة الكويت ) .(www.boursakuwait.com.kwهذه األسئلة الشائعة وأجوبتها المذكورة أعاله ال تشتمل
على جميع المعلومات التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح كما أنه ال يمكن التأكيد أن هذه المعلومات مكتملة.

