الـشـركـة األهـلـيـة للـتـأمـيــن ش.م.ك.ع.
Al Ahleia Insurance Co. S.A.K.P.

يعلن سوق الكويت لالوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة االهلية للتامين (اهلية ت)
نصه كاالتي :
يسر الشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع .اإلعالن عن موافقة هيئة أسواق المال على مستند
عرض االستحواذ االلزامي المقدم من الشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع .لمساهمي شركة إعادة
التأمين الكويتية ش.م.ك.ع.
تنفيذ األحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن 'إجراءات عملية االستحواذ
االلزامي'.
مدير عملية االستحواذ  :شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
فترة العرض  :ابتداء من  16يونيو  2015إلى  16يوليو .2015
سعر العرض  200 :فلس للسهم الواحد.
مقر استقبال المساهمين  :شركة المركز المالي الكويتي  -شارع مبارك الكبير مقابل سوق
الكويت لألوراق المالية ،بناية الدعيج – الدور األرضي.
ساعات العمل  :من األحد حتى الخميس :من الساعة  10:30صباحا ً وحتى الساعة 1:00
ظهراً.
الوثائق المطلوبة:
 األفراد  :صورة عن البطاقة المدنية للمساهم ،شهادة األسهم األصلية الصادرة من قبل
الشركة الكويتية للمقاصة ،تفويض من المساهم الى من ينوب عنه مرفق صورة البطاقة
المدنية للمفوض.
 الشركات  :صورة عقد التأسيس والنظام األساسي ،شهادة األسهم األصلية الصادرة من قبل
الشركة الكويتية للمقاصة ،صورةشهادة لمن يهمه األمر من وزارة التجارة والصناعة
بأسماء المخولين بالتوقيع ،صورة من اعتماد التوقيع للشخص المخول بالتوقيع ،صورة
من البطاقة المدنية للشخص المخول بالتوقيع ،تفويض من الشركة الى المندوب مرفق
صورة البطاقة المدنية للمندوب.

الشروط :
 أن يتم سداد قيمة األسهم بعد انتهاء فترة العرض وتحمل المساهم المصاريف الخاصة
بتحويل األسهم وتحويل النقد إلتمام بيع األسهم.
 االقرار بملكية األسهم وأن األسهم خالية من أي رهون أو حقوق للغير أيا ً كانت.
 الموافقة على عدم التصرف باألسهم بأي نوع من التصرفات وعدم ترتيب أية حقوق عليها
طوال مدة العرض.
المستندات المتاحة لالطالع  :سوف يتم نشر مستند العرض على المواقع االلكترونية التالية:
 الشركة األهلية للتأمين www.alahleia.com : شركة إعادة التأمين الكويتية www.kuwaitre.com : بورصة الكويت لألوراق المالية www.kuwaitse.com :يجوز للمساهمين الحصول على نسخة من مستند العرض من مقر شركة المركز المالي الكويتي-
شارع مبارك الكبير مقابل سوق الكويت لألوراق المالية ،بناية الدعيج – الدور األرضي.
وستتوفر المستندات المحددة في المادة ( )267من الالئحة التنفيذية للقانون لإلطالع من تاريخ
نشر مستند العرض حتى نهاية فترة العرض في مقر شركة المركز المالي الكويتي المشار اليه
أعاله وعلى المواقع االلكترونية للشركتين :
www.kuwaitre.com www.alahleia.com
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على
هاتف رقم  – 1804800 :داخلي 1900-1902-1901 :

