1.1يتم االكتتاب يف األسهم املطروحة مبوجب هذا النموذج.
2.2يعد منوذج طلب االكتتاب هذا منوذجاً لتحديد سعر الطرح واالكتتاب به يف آنٍ واحد.
3.3يقر املكتتب بأنه قام باالطالع عىل نرشة اإلصدار قبل تعبئة هذا النموذج.
االسم األول

اسم األب

اسم الجد األول

اسم العائلة

4.4ال يقوم املكتتب بتعبئة هذا النموذج إال بعد اتخاذ القرار باالستثامر يف األسهم املطروحة.
5.5يقوم املكتتب بتسليم النموذج بعد تعبئته إىل املستشار املايل ومدير الطرح رشكة فالكم للخدمات املالية.
6.6ال يقبل هذا الطلب مامل ترفق به صورة وأصل (للمطابقة) الوثائق املطلوبة.
7.7ســيكون االكتتــاب يف األســهم املطروحــة مــن خــال تقديــم منــوذج طلــب االكتتــاب هــذا محــددا ً فيــه فئــة الســعر وعــدد
األســهم ،ويحــق للمكتتــب تحديــد أكــر مــن فئــة ســعرية ويف مقابــل ذلــك عــدد األســهم وقيمــة األســهم املكتتــب بهــا لــكل
فئــة ســعرية ،علـاً بأنــه يحــق لــكل مكتتــب تقديــم طلــب اكتتــاب واحــد فقــط.

اسم الشركة  /املؤسسة  /الصندوق

8.8الحــد األقــى لالكتتــاب يف األســهم املطروحــة(  ) 749,990ســبعامئة وتســعة وأربعــون ألــف وتســعامئة وتســعني ســهامً.
والحــد األدىن لالكتتــاب والتخصيــص هــو (  ) 10عــرة أســهم لــكل مكتتــب .ومــا يتبقــى مــن أســهم الطــرح –إن وجــد-
ســيتم تخصيصــه عــى أســاس تناســبي بنــا ًء عــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إىل إجــايل األســهم املطلــوب االكتتــاب بهــا.
9.9ســيتم تحديــد ســعر واحــد (فقــط) للطــرح مــن بــن الفئــات الســعرية املوضحــة يف هــذا النمــوذج وذلــك بنــا ًء عــى
عمليــة تحديــد الســعر ،وســيعترب أعــى ســعر يتــم تغطيــة االكتتــاب عليــه هــو الســعر النهــايئ للطــرح («الســعر النهــايئ»).
1010يف حــال متــت عمليــة تحديــد الســعر النهــايئ عــى فئــة ســعرية محــددة فــإن املكتتــب عــى الفئة/الفئــات الســعرية األقــل
لــن يحصــل عــى أيــة أســهم خــال عمليــة التخصيــص.
1111ويف حــال متــت عمليــة تحديــد الســعر النهــايئ عــى فئــة ســعرية أقــل مــن الفئــة الســعرية التــي حددهــا املكتتــب يف طلبــه،
فــإن املكتتــب ســيحصل عــى نفــس عــدد األســهم التــي طلبهــا عــى الفئــة الســعرية األعــى ،وذلــك حســب الســعر النهايئ.
1212يف حــال قــام املكتتــب بتحديــد أكــر مــن فئــة ســعرية يف طلبــه فإنــه سيحســب لــه فقــط عــدد وقيمــة األســهم املقابلــة
للســعر النهــايئ دون النظــر للفئــات الســعرية األخــرى (األعــى أو األقــل).
1313يف حــال قــام املكتتــب بتحديــد أكــر مــن فئــة ســعرية ليــس مــن بينهــا الفئــة الســعرية التــي تــم تحديدهــا كســعر نهــايئ،
فإنــه سيحســب لــه فقــط عــدد األســهم التــي حددهــا ألقــرب فئــة ســعرية أعــى مــن الســعر النهــايئ ،وذلــك بحســب
الســعر النهــايئ.
1414ســيقوم املستشــار املــايل ومديــر الطــرح بتحديــد الســعر النهــايئ للطــرح واإلعــان عــن نتائــج عمليــة التخصيــص وإشــعار
املســتثمرين يف موعــد أقصــاه يــوم اإلثنــن  1438 / 8 / 26هـــ املوافــق  2017 / 5 / 22م.
1515يتعهــد املكتتــب بدفــع قيمــة األســهم كاملــة بالخصــم مــن حســابه لــدى رشكــة فالكــم للخدمــات املاليــة أو بالتحويــل
عــن طريــق نظــام رسيــع إىل حســاب األمانــة الخــاص بتجميــع متحصــات االكتتــاب رقــم ( )4 7 8 0 6 1 0 2 7 4 0
رقــم آيبــان (  )S A 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 7 8 0 6 1 0 2 7 4 0باســم رشكــة فالكــم للخدمــات املاليــة لــدى
البنــك الســعودي الفرنــي .علـاً بأنــه لــن يقبــل طلــب االكتتــاب إال بعــد اســتالم مبلــغ قيمــة األســهم كامـاً.
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املستشار املالي ومدير الطرح

1616يحــق للمستشــار املــايل ومديــر الطــرح رفــض أي مــن طلبــات االكتتــاب كلي ـاً أو جزئي ـاً ،ويف هــذه الحالــة ســتعاد املبالــغ
املدفوعــة املتعلقــة بالطلــب املرفــوض بــدون خصــم أي رســوم .
1717ســيعترب طلــب االكتتــاب هــذا الغيـاً يف حــال عــدم وجــود ختــم الجهــة املســتثمرة عليــه أو احتوائــه عــى معلومــات غــر
صحيحــة ،ويف هــذه الحالــة ســتعاد املبالــغ املدفوعــة املتعلقــة بالطلــب الــذي تــم رفضــه دون خصــم أيــة رســوم .
1818ال يعتــد بنقــل ملكيــة األســهم املســتثمر بهــا إال مــن تاريــخ القيــد يف ســجل املســاهمني مبوجــب األنظمــة والتعليــات
املنظمــة لتــداول األســهم الســعودية املطبقــة يف هــذا الخصــوص.

