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"بن داود القابضة" تعلن نشرة اإلصدار التكميلية
تعلن شركة "بن داود القابضة" ("بن داود القابضة" أو "الشركة") عن نشر نشرة إصدار تكميلية اليوم ("نشرة
.)"م ("نشرة اإلصدار األولية2020  يونيو30 اإلصدار التكميلية") لنشرة اإلصدار األولية المصدرة بتاريخ
.إن نشرة اإلصدار التكميلية هي ملحق لنشرة اإلصدار األولية ولذا ينبغي على المستثمرين قراءتهما معا
"وجرى إعداد نشرة اإلصدار التكميلية نتيجة حدوث تطورات جديدة تتطلب من شركة "بن داود القابضة
.اإلفصاح عنها
 عبر الموقع، التي حظيت بموافقة هيئة السوق المالية،ويمكن االطالع على نشرة اإلصدار التكميلية
للهيئة

اإللكتروني

والموقع

www.bindawoodholding.com

للشركة

اإللكتروني

www.tadawul.com.sa " والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية "تداولwww.cma.org.sa
العر يب ب ببة

 بالتنسب ب ببيق مب ب ببع المستشب ب ببارين المب ب بباليين المشب ب ببتركين شب ب ببركة "جولب ب ببدمان لب ب ببا،وترغب ب ببب الشب ب ببركة

 اإلش ب ب ببارة إل ب ب ببى أن إع ب ب ببالن ل ب ب ببعر الط ب ب ببرح،"الس ب ب ببعودية" وش ب ب ببركة "ج ب ب ببي ب ب ب ببي مورق ب ب ببان العر ي ب ب ببة الس ب ب ببعودية
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النه ب ببالي والت ص ب ببي

المب ب ببدلي ألل ب ببهر الط ب ببرح للمتلس ب ببات المكتتب ب ببة ل ب ببيتر بت ب بباريخ  6أ ت ب ببو ر 2020م،

فيمب ببا لب ببتبدأ فتب برة اال تتب ببار للمسب ببتثمرين األفب براد بنب بباء علب ببى لب ببعر الطب ببرح النهب ببالي اعتبب ببا ار مب ببن  8أ تب ببو ر
2020م .وتضر نشرة اإلصدار التكميلية أيضا الجدول الزمني المعدل لعملية اال تتار كاآلتي:

التاريخ

الحدث
إعالن لعر الطرح النهالي والت صي

المبدلي

أللهر الطرح للمتلسات المكتتبة
الموعد النهالي لتقدير نماذج طلبات اال تتار

للمتلسات المكتتبة بناء على عدد األلهر التي تر

 6أ تو ر 2020م
 7أ تو ر 2020م

ت صيصها مبدليا لكل منهر
آخر موعد لسداد قيمة اال تتار للمتلسات
المكتتبة بناء على عدد األلهر التي تر

موعد أقصاه  12أ تو ر 2020

ت صيصها مبدليا لكل منهر

فترة ا تتار المستثمرين األفراد بناء على لعر
الطرح النهالي
الت صي

النهالي أللهر الطرح

 8أ تو ر  12 - 2020أ تو ر 2020
 15أ تو ر 2020

إعادة مبالغ اال تتار الفالضة

موعد أقصاه  20أ تو ر 2020

التاريخ المتوقع لبدء تداول السهر في السوق

بعد التيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة

لمزيد من المعلومات والحصول على نشرة اإلصدار الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية
 www.cma.org.saأو موقع شركة "بن داود القابضة"  www.bindawoodholding.comأو
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موقعي المستشارين الماليين  www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabiaو
.www.jpmorgan.com/SA/en/about-us

انتهى-لالستفسار
المستشاران الماليان المشتركان
جولدمان ساكس العربية السعودية

جي بي مورقان العربية السعودية

إياس الدولري

فهد الدويش

+966 (11) 279 4800

+966 (11) 299 3800

مدير االكتتاب
شركة األهلي المالية "األهلي كابيتال"

ولير ال طيب
+966 (11) 874 7106
منسقو الطرح ومديرو سجل االكتتاب
جولدمان ساكس العربية السعودية

جي بي مورقان العربية السعودية

إياس الدولري

فهد الدويش

+966 (11) 279 4800

+966 (11) 299 3800
جي آي بي كابيتال

شركة األهلي المالية "األهلي كابيتال"

+966 (11) 834 8448

+966 (11) 874 7106

لمير نواز

ولير ال طيب

االتصال (لالستفسارات اإلعالمية)
مجموعة برنزويك

بن داود القابضة

جاد معمر اشي /جميل فهمي /إبراهير عنبتاوي

ليو هان مكارثي

+971 (4) 560 9600

مديرة االتصاالت التسويقية

bindawood@brunswickgroup.com
بيان إخالء مسؤولية

siobhan@bindawood.com
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يقتصببر الغرم من المعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرم معلومات ألببالببية عن الطرح وال يوجد ادعاء با تمالها
أو الب ببتيفالها .وال يجوز ألي ش ب ب

التعويل على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقته أو صب ببحته أو الب ببتيفاله ألي

غرم .كما إن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرض ب ب ب ب ب ببة للتغيير .وي لي كل من الش ب ب ب ب ب ببركة ومديري ل ب ب ب ب ب ببجل اال تتار

والش ببركات التابعة لهر مس ببتولياتهر ص براحة عن أي التزام أو تعهد بوض ببافة معلومات أو تحدي

أو تص ببحي أية أخطاء بهذا

اإلعالن ،وال ُيعتبر توزيع هذا اإلعالن أي ش ب ببكل من أش ب ببكال بمثابة توص ب ببية من جانب الش ب ببركة أو مديري ل ب ببجل اال تتار
للمش بباركة في عملية اال تتار في أل ببهر الطرح أو أي ص ببفقة أو ترتيبات ُمش ببار إليها فيه .وال يفس ببر محتويات هذا اإلعالن

على أنها من قبيل االلب ب ب ببتشب ب ب ببارات القانونية أو المالية أو الض ب ب ب بريبية .قد يكون توزيع هذا اإلعالن ُمقيدا بموجب القانون في
بعض الدول وعلى األش ب اا الذين يقع في حوزتهر أي مسببتند أو معلومات أخرى مشببار إليها في هذا اإلعالن أن يحيطوا
أنفسب ب ب ب ب ب ببهر علمبا ببلي قيود من هبذا القبيبل وأن يلتزموا بهبا ،حيب
المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلا القيود.

إن عبدم االمتثبال لتلبا القيود قبد ُيعبد انتهبا با لقوانين األوراق

ال يمثل هذا اإلعالن عرضب ببا لبيع أوراق الشب ببركة المالية مباشب ببر أو غير مباشب ببر في الواليات المتحدة األمريكية أو إليها .وال

يجوز طرح األل ب ب ب ببهر المش ب ب ب ببار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الواليات المتحدة األمريكية إال إذا كانت مس ب ب ب ببجلة بموجب

قانون األوراق المالية األمريكية الص ب ب ب ب ب ببادر في عام 1933م بص ب ب ب ب ب ببيغته المعدلة ("قانون األوراق المالية األمريكي") ،أو يتر
طرحها في أي ص ببفقة معفاة من متطلبات التس ببجيل المنص ببوا عليها في قانون األوراق المالية األمريكي أو غير خاض ببعة
له .لر تسب ببجل الشب ببركة وال تنوي تسب ببجيل أي جزء من ألب ببهر الطرح بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو قوانين أي من

والية من الواليات المتحدة األمريكية ،وال تنوي إجراء طرح عام ألية ألبهر في الواليات المتحدة األمريكية .لن يتر توزيع نسبخ
من هذا اإلعالن وال يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرلبالها بلي صبورة أخرى ،لبواء بشبكل مباشبر أم غير مباشبر ،إلى
الواليات المتحدة األمريكية

ال يمثل هذا اإلعالن عرضب ب ببا لبيع أوراق الشب ب ببركة المالية المشب ب ببار إليها أو دعوة لش ب ب برالها من قبل أي ش ب ب ب

في الواليات

المتحدة أو ألب ب ب ببتراليا أو كندا أو جنور أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرم أو الدعوة غير قانوني .و ن

عرم و يع األلهر المشار إليها في اإلعالن لر ولن يتر تسجيلها بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في ألتراليا أو
ندا أو جنور أفريقيا أو اليابان .ومع مراعاة بعض االل ب ب ب ب ببتثناءات ،ال يجوز طرح أو بيع األل ب ب ب ب ببهر المش ب ب ب ب ببار إليها في هذا
اإلعالن في ألتراليا أو كندا أو جنور أفريقيا أو اليابان أو ألي مواطن أو مقير بللتراليا أو كندا أو جنور أفريقيا أو اليابان
أو لصب ب ببال أي مما لب ب بببق .وجدير بالذكر أنه لن يتر إجراء أي طرح عام لالب ب ببهر في ألب ب ببتراليا أو كندا أو جنور أفريقيا أو

اليابان.
ال ُيوجَّه هذا اإلعالن وأي عرم الحق له لوى لاش اا المندرجين تحت وصف "المستثمرين المتهلين" بالمعنى المقصود
في المادة (2هب) من اللحة النشرة (الاللحة (االتحاد األورو ي)  )1129/2017والتعديالت التي تط أر عليها (يشار إليهر فيما
يلي بلفظ "المستثمرين المتهلين") ،وذلا في أي دولة من دول المنطقة االقتصادية األورو ية .و النسبة للمملكة المتحدة ،ال

ُيوزع هذا اإلعالن وال ُيوجَّه فيها لوى للمستثمرين المتهلين الذين ينطبق عليهر أي مما يلي( :أ) المستثمرين المتهلين الذين
يحظون ب برة مهنية في األمور المتعلقة بااللتثمارات الداخلة في نطاق الفقرة  5من المادة  19من نظام األلواق وال دمات
المالية ( 2000الترويج المالي) ،واألمر الصادر بتاريخ  2005بصيغته المعدلة ("األمر")؛ أو (ر) الكيانات ذات المالءة
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سم
المالية العالية المبينة في الفقرة (( )2أ) إلى (د) من المادة  49الواردة في األمر؛ أو (ج) أو أي أش اا آخرين ُي َ
قانونا بالتواصل معهر لهذا الغرم  ،ولن يكون أي التثمار أو نشاط التثماري أُعد ب صوصه هذا اإلعالن متاحا لوى
لاش اا ذوي العالقة وكذا ال يجوز أن يشارك فيه لوى األش اا ذوو العالقة .وينبغي أال يتصرف أو يعتمد أي ش

-لي

من األش اا ذوي العالقة -على هذا اإلعالن أو أي جزء من محتوياته.

ال يش ب ب ب ببكل هذا اإلعالن وكذلا البيانات الواردة فيه أل ب ب ب ببال ب ب ب ببا فيما يتعلق بلي عرم أو التزام أيا كان في أي بلد ،أو بعبارة
أخرى ،ال يمكن االلببتناد إليه في هذا الصببدد .وال يجوز للمسببتثمرين اال تتار في األلببهر المشببار إليها في هذا اإلعالن إال

على ألبباس النش برة المعتمدة من هيئة السببوق المالية التي تر نشببرها في  31أغسببط

2020م ("النشرررا المحلية") .كما أن

المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير .ووفقا للمادة ( 34د) من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
الصببادرة عن مجل

هيئة السببوق المالية في المملكة العر ية السببعودية ،وتتوافر نسببخ من النشببرة المحلية على موقع الشببركة

اإللكتروني على  ،www.bindawoodholding.comأو السب ب ب ب ب ب ببوق الم ب ب ببالي ب ب ببة السب ب ب ب ب ب ببعودي ب ب ببة (ت ب ب ببداول) عبر موقعه ب ب ببا

 ،www.tadawul.com.saأو هيئة السوق المالية عبر موقعها  ،www.cma.org.saباإلضافة إلى المواقع اإللكترونية
للمستشارين الماليين المشتركين.
ال يمثل هذا اإلعالن وثيقة عرم تحقيقا ألغرام قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المسب ب ب ببتمرة وال يجب تفسب ب ب ببيره على
أنه وثيقة عرم .وال تتحمل الهيئة وال ش ببركة الس ببوق المالية الس ببعودية (تداول)أي مس ببتولية عن محتويات هذا اإلعالن ،وال

تعطيان أي تل يدات تتعلق بدقته أو ا تماله ،وت ليان ذمتهما صبراحة من أي مسبتولية مهما كانت عن أي خسبارة تنتج عما
ورد في هذا اإلعالن أو عن التعويل على أي جزء منه.
تُعد نش ب برة الطرح الدولية التي تر اعدادها لزوم الطرح الوثيقة الوحيدة الملزمة قانونا والتي تحتوي على معلومات عن الشب ببركة
ويعتد بما ورد في النشب برة المحلية ونش ببرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارم
والطرح خارج المملكة العر ية السب ببعوديةُ ،
بين مضمون هذا اإلعالن ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يش ب ب ب ب ب ببتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مس ب ب ب ب ب ببتقبلية" أو قد تُعتَبر كذلا .يمكن االل ب ب ب ب ب ببتدالل على هذه اإلفادات
المس ب ببتقبلية عن طريق ال ب ببت دام بعض المفردات المس ب ببتقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو
"ل ب ب ب ببيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "ي طط" أو "تقدير" أو "يس ب ب ب ببعى" أو "ينبغي" أو
"لبوف" ،أو الصبيغ النافية لما لببق ،أو الصبيغ البديلة لها أو المصبطلحات المماثلة أو من خالل مناقشبات االلبتراتيجية أو

ال طط أو األهداف أو األحداث أو األهداف المس ب ببتقبلية .إن أي إفادات مس ب ببتقبلية تعك

وجهة النظر الحالية للش ب ببركة فيما

يتعلق باألحداث المسببتقبلية ،وهي عرضببة لم اطر ترتبط باألحداث المسببتقبلية وغيرها من الم اطر والشببكوك واالفت ارضببات
ذات الصب ب ب ب ب ب ببلة بعمل الشب ب ب ب ب ب ببركة أو نتالج العمليات أو المركز المالي أو السب ب ب ب ب ب ببيولة أو االحتماالت المسب ب ب ب ب ب ببتقبلية أو النمو أو

االلتراتيجيات .ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتالج الفعلية بشكل جوهري عن تلا الواردة في التوقعات
أو في اإلفادات المس ببتقبلية للش ببركة ،بما في ذلا ،من بين عدة أمور أخرى ،الم اطر المتعلقة بالش ببركة وعملياتها بالتحديد،

ومسب ببتجدات ال ظروف االقتصب ببادية والصب ببناعية العالمية ،وأثر المسب ببتجدات االقتصب ببادية والسب ببيالب ببية واالجتماعية في المملكة
العر ية السب ب ببعودية .وال تتناول اإلفادات المسب ب ببتقبلية لب ب ببوى الفترة التي أُعدت خاللها .يت لى كل من الشب ب ببركة ومديرو لب ب ببجل
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اال تتار والشب ب ب ب ب ببركات التابعة لهما صب ب ب ب ب براحة عن أي التزام أو تعهد بتحدي

أي إفادة مسب ب ب ب ب ببتقبلية واردة في هذا اإلعالن أو

مراجعتها أو تنقيحها لواء كان ذلا نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو غير ذلا.
ال يوجد ما يضب ببمن بلن الطرح لب ببوف يحدث وال ينبغي أن تسب ببتند في ق ارراتا المالية إلى أهداف الشب ببركة فيما يتعلق بالطرح
في هذه المرحلة .وال يش ببكل هذا اإلعالن توص ببية ب ص ببوا الطرح .وينبغي االلتفات إلى أن شب براء األل ببهر التي يرتبط بها

هذا اإلعالن قد ُي ِّ
عرم المسبتثمر لم اطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المسبتَثمر بالكامل .لذا ينبغي على األشب اا الذين
معتمد مت صب ب في تقدير االل ببتش ببارات بش ببلن تلا
يفكرون في االل ببتثمار الرجوع إلى مس ببتش ببار ال ببتثمار أو إلى شب ب
االلتثمارات ومدى مالءمة الطرح للش

المعني.

يعمل مديرو لببجل اال تتار حصبريا لصببال الشببركة ولي
لبجل اال تتار أي شب

لصببال أي شب

آخر فيما يتصببل بالطرح .ولن يعتبر مديرو

آخر عميال ألي منهر فيما يتصبل بالطرح ولن يتحمل أي منهر المسبتولية تجاه أي شب

آخر

غير الشب ب ب ب ب ببركة عن تقدير ولب ب ب ب ب ببالل الحماية المكفولة لعماللهر المعنيين ،كما لن يتحمل أي منهر المسب ب ب ب ب ببتولية عن تقدير أي

التشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن.

أعدت الش ببركة محتوى هذا اإلعالن وهي وحدها المس ببتولة عنه .ال يقبل د
أي من مديري ل ببجل اال تتار أو أي من ش ببركاتهر
التابعة أو أي من مديريهر أو مسبتوليهر أو موففيهر أو مسبتشباريهر أو وكاللهر أية مسبتولية على اإلطالق ،كما ال يقدم أي

تعهد أو ض ببمان صب بري أو ض ببمن ي بش ببلن ص ببحة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو ال ببتيفالها أو ص ببدقها (أو

بش ب ب ب ببلن ما إذا كان قد تر إغفال أي معلومات من اإلعالن) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالش ب ب ب ببركة أو ش ب ب ب ببركاتها التابعة أو

الشبقيقة ،لبواء كانت خطية أو شبفهية أو في صبيغة مرلية أو إلكترونية ،بغض النظر عن طريقة إرلبالها أو إتاحتها أو عن
أية خسارة تنشل عن أي الت دام لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو تنشل من وجه آخر فيما يتصل بما للف بيانه.
وفيما يتعلق بالطرح ،يجوز ألي من مديري لببجل اال تتار وأي من الشببركات التابعة لهر ،االلببتحواذ على جزء من األوراق
المالية ذات الص ب ببلة بالطرح بص ب ببفتها أص ب ببيال ،ويجوز لهر بتلا الص ب ببفة أن يحتفظوا بهذه األوراق المالية أو األل ب ببهر األخرى
ال اص ب ببة بالش ب ببركة أو االل ب ببتثمارات ذات الص ب ببلة المرتبطة بالطرح أو خالفه ،فض ب ببال عن ش ب برالهر أو بيعهر أو طرحهر للبيع
لحس ب ب ببابهر ال اا .و ناء عليه ،فون اإلش ب ب ببارات الواردة في النشب ب ب برة الطرح الدولية فيما ي

أل ب ب ببهر الش ب ب ببركة الص ب ب ببادرة أو

المطروحة أو المكتتب بها أو المسب ببتحوذ عليها أو الم ص ب بصب ببة أو التي تر التعامل معها بشب ببكل آخر ،بمجرد نشب ببرها ،يجب

قراءتها على أنها تشببمل أي إصببدار أو طرح أو ا تتار أو الببتحواذ أو ت صببي

أو تعامل بوالببطة مديري لببجل اال تتار

أو أي من ش ب ببركاتهر التابعة التي تعمل بتلا الص ب ببفة .و ض ب ببافة إلى ذلا ،يجوز لمديري ل ب ببجل اال تتار وأي من الش ب ببركات

التابعة لهر الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلا المبادلة أو عقود الفروقات) مع المس ب ب ببتثمرين فيما يتعلق باألل ب ب ببهر التي

يمكن ل مديري ل ب ببجل اال تتار أو أي من الش ب ببركات التابعة لهر االل ب ببتحواذ عليها أو امتال ها أو التص ب ببرف فيها من وقت
آلخر .ال ينوي أي من مديري لجل اال تتار الكشف عن حجر د
أي من هذه االلتثمارات أو المعامالت ب الف ما يتفق مع
أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
***

