	•شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)
	•رأس املال املصرح به  15,000,000دينار كويتي
	•رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل  7,200,000دينار كويتي
	•سجل جتاري  - 102095ص .ب 2383 .الصفاة  13024الكويت

(وكـيــل االكـتـتـــاب)

طلب االكتتاب في زيادة رأس مال شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع)

من خالل إصدار وتخصيص  78,000,000سهما عاديا بسعر طرح يبلغ  100فلس كويتي للسهم الواحد ( 100فلس القيمة اإلسمية للسهم)

التاريخ:
اسم املساهم:
شخص طبيعي
نوع املساهم:
شخص اعتباري
جنسية املساهم:
سجل جتاري
البطاقة املدنية
نوع الهوية:
جواز السفر
رقم الهوية:
رقم املساهم:
العنوان				:
رقم الفاكس:
رقم الهاتف:
السعر 100 :فلس
محل االكتتاب:
عدد أسهم حق األولوية 		
السعر 100 :فلس
املطلوبة:
عدد األسهم اإلضافية 		
املبلغ املدفوع:
القيمة اإلجمالية لألسهم 		املكتتب بها:
تاريخ الدفع:
حتويل بنكي
شيك مصرفي مصدق
طريقة الدفع:
بيانات احلساب املصرفي لرد املبالغ		 الفائضة :البنك:
رقم اآليبان:

البريد اإللكتروني:
القيمة اإلجمالية:
القيمة اإلجمالية:
رقم املرجع:
رقم احلساب:
اسم املستفيد:

توقيع وختم مقدم طلب االكتتاب:
يعتبر االكتتاب من قبل املستثمر نهائيا بصدور اإليصال من وكيل االكتتاب.
بيانات حساب االكتتاب:
البنك :بنك بوبيان
املستفيد :شركة االستثمارات الوطنية – عمالء
رقم احلساب0574017001 :
رقم األيبانKW52 BBYN 0000 0000 0000 0574 0170 01 :
املستندات املطلوبة:
أ .املكتتبون من األشخاص الطبيعيني
• أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب.
• أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبني من مواطني دول مجلس التعاون
اخلليجي.
• أصل وصورة من الوكالة القانونية في حالة وجود توكيل.
• أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر /لأليتام).
• أصل وصورة من شهادة حصر الوراثة بالنسبة للورثة.
• في حال عدم حضور املكتتب شخصياً  ،أصل التفويض الصادر من املكتتب
للشخص املفوض بالتعامل اإلداري بشأن طلب االكتتاب (على أن يكون
مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك املكتتب).
• ما يثبت سداد مبلغ االكتتاب ورقم الـ  IBANاخلاص باملكتتب.

ب.املكتتبون من األشخاص االعتباريني
• أصل وصورة من السجل التجاري.
• أصل وصورة من شهادة املفوضني بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري،
حسب احلال.
• أصل و صورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع.
• أصل وصورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة من الهيئة العامة
للقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت.
• في حال عدم حضور املفوض بالتوقيع شخصياً  ،أصل التفويض الصادر من
املفوض بالتوقيع للشخص املفوض بالتعامل اإلداري بشأن طلب االكتتاب.
• ما يثبت سداد مبلغ االكتتاب ورقم الـ  IBANاخلاص باملكتتب.

1.1نشــهد نحــن بأننــا قــد اســتلمنا نســخة مــن نشــرة اكتتــاب زيــادة رأس مــال شــركة وربــة كابيتــال القابضــة ش.م.ك.ع«( .وربــة كابيتــال» أو «الشــركة») وبأننــا قــد قرأنــا وراجعنــا وفهمنــا وقبلنــا ووافقنــا علــى جميــع األحــكام والشــروط الــواردة
فــي طلــب االكتتــاب ونشــرة االكتتــاب .وإننــا بعــد أن قمنــا بالتحــري والتحقــق والتقييــم واحلصــول علــى جميــع االستشــارات الالزمــة مــن جهــات مســتقلة بشــان أحــوال الشــركة وظروفهــا املاليــة والعمليــة والشــروط القانونيــة والتنظيميــة
والتبعــات والنتائــج الضريبيــة وعوامــل املخاطــر وشــروط االكتتــاب وأنظمــة وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وأحــكام وشــروط طــرح األســهم لالكتتــاب وجميــع املخاطــر واآلثــار األخــرى لالكتتــاب وملكيــة األســهم مبوجــب قوانــن دولــة الكويــت
وجميــع النظــم القانونيــة التــي قــد تخضــع لهــا ،أننــا مبوجــب هــذا نوافــق ونتعهــد ونؤكــد بصــورة ال رجعــة فيهــا أن قراراتنــا قائمــة بنــاء علــى املعرفــة والعلــم باألمــر وملزمــة ومنتجــة آلثارهــا.
2.2إننــا مبوجــب هــذا ال نحمــل وكيــل االكتتــاب والشــركة ومــدراء ووكالء ومستشــاري وموظفــي وممثلــي أي منهمــا أيــة مســؤولية ونعفيهــم منهــا ،وأننــا مبوجــب هــذا نلتــزم بتعويضهمــا عــن أي خســائر أو أضــرار وتكاليــف ومصاريــف مباشــرة
وغيــر مباشــرة(مبا فــي ذلــك تكاليــف أي فائــدة أو رســوم أو أتعــاب قانونيــة) أيــا كانــت ناشــئة أو ذات صلــة بطلــب االكتتــاب املقــدم منــا
3.3وأنه لم يقم أي من وكيل االكتتاب أو الشركة أو أي من مدرائهما أو ممثليهما أو موظفيهما بتقدمي أي تعهدات أو ضمانات لنا  ،سواء كانت ضمنية أو صريحة ،بشأن عملية االكتتاب.
ﻧﺳﺧﺔ وﻛﯾل اﻻﻛﺗﺗﺎب
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حسب احلال.
• أصل و صورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع.
• أصل وصورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة من الهيئة العامة
للقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت.
• في حال عدم حضور املفوض بالتوقيع شخصياً  ،أصل التفويض الصادر من
املفوض بالتوقيع للشخص املفوض بالتعامل اإلداري بشأن طلب االكتتاب.
• ما يثبت سداد مبلغ االكتتاب ورقم الـ  IBANاخلاص باملكتتب.

1.1نشــهد نحــن بأننــا قــد اســتلمنا نســخة مــن نشــرة اكتتــاب زيــادة رأس مــال شــركة وربــة كابيتــال القابضــة ش.م.ك.ع«( .وربــة كابيتــال» أو «الشــركة») وبأننــا قــد قرأنــا وراجعنــا وفهمنــا وقبلنــا ووافقنــا علــى جميــع األحــكام والشــروط الــواردة
فــي طلــب االكتتــاب ونشــرة االكتتــاب .وإننــا بعــد أن قمنــا بالتحــري والتحقــق والتقييــم واحلصــول علــى جميــع االستشــارات الالزمــة مــن جهــات مســتقلة بشــان أحــوال الشــركة وظروفهــا املاليــة والعمليــة والشــروط القانونيــة والتنظيميــة
والتبعــات والنتائــج الضريبيــة وعوامــل املخاطــر وشــروط االكتتــاب وأنظمــة وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وأحــكام وشــروط طــرح األســهم لالكتتــاب وجميــع املخاطــر واآلثــار األخــرى لالكتتــاب وملكيــة األســهم مبوجــب قوانــن دولــة الكويــت
وجميــع النظــم القانونيــة التــي قــد تخضــع لهــا ،أننــا مبوجــب هــذا نوافــق ونتعهــد ونؤكــد بصــورة ال رجعــة فيهــا أن قراراتنــا قائمــة بنــاء علــى املعرفــة والعلــم باألمــر وملزمــة ومنتجــة آلثارهــا.
2.2إننــا مبوجــب هــذا ال نحمــل وكيــل االكتتــاب والشــركة ومــدراء ووكالء ومستشــاري وموظفــي وممثلــي أي منهمــا أيــة مســؤولية ونعفيهــم منهــا ،وأننــا مبوجــب هــذا نلتــزم بتعويضهمــا عــن أي خســائر أو أضــرار وتكاليــف ومصاريــف مباشــرة
وغيــر مباشــرة(مبا فــي ذلــك تكاليــف أي فائــدة أو رســوم أو أتعــاب قانونيــة) أيــا كانــت ناشــئة أو ذات صلــة بطلــب االكتتــاب املقــدم منــا
3.3وأنه لم يقم أي من وكيل االكتتاب أو الشركة أو أي من مدرائهما أو ممثليهما أو موظفيهما بتقدمي أي تعهدات أو ضمانات لنا  ،سواء كانت ضمنية أو صريحة ،بشأن عملية االكتتاب.
ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻘدم طﻠب اﻻﻛﺗﺗﺎب

