نرشة إصدار تكميلية
يجب أن تقرأ نشرة اإلصدار التكميلية هذه مع نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية التي صدرت عن شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني
( يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «ميدغلف السعودية») بتاريخ 1439/12/05هـ (املوافق 2018/08/16م) والتي مت نشرها يف موقع هيئة السوق املالية
بتاريخ 1440/01/02هـ (املوافق 2018/09/12م) (يشار إليها فيما بعد بـ «نشرة اإلصدار») بخصوص طرح أربعون مليون ( )40.000.000سهم عادي
بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون
( )400.000.000ريال سعودي الى ثمامنائة مليون ( )800.000.000ريال سعودي ،مقسم الى ثمانون مليون ( )80.000.000سهم عادي.
املستشار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

حتتوي نشرة اإلص��دار التكميلية هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وط��رح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية (املشار إليها بـ «الهيئة») مبوجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ املوافق
(2017/12/27م) واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (املوافق 2018/04/23م) («قواعد طرح األوراق
املالية وااللتزامات املستمرة») ،وطلب إدراج األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة
الذين تظهر أسماؤهم يف الصفحة («د») من نشرة اإلصدار مجتمعني ومنفردين ،كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار التكميلية
هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها
أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان
أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية (تداول) ّ
يف النشرة إلى جعل ّ
أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد
أي مسؤولية مهما كانت عن ّ
أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من ّ
ّ
على أي جزء منها.
صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ 1440/01/14هـ (املوافق 2018/09/24م).

 -1الرشكة
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )233بتاريخ 1427/09/16هـ
(الموافق 2006/10/09م) والمرسوم الملكي رقم (م )60 /الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ (الموافق 2006/10/11م) وبموجب السجل تجاري رقم
 1010231925الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ (الموافق 2007/04/25م).

 -2فرتة التداول و فرتة االكتتاب املعدلة
تبدأ فترة تداول حقوق األولوية في يوم االثنين 1440/01/07هـ (الموافق 2018/09/17م) ،وتنتهي فترة التداول في يوم الثالثاء 1440/01/15هـ (الموافق
2018/09/25م) .وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم األحد تاريخ 1440/01/20هـ (الموافق 2018/09/30م) وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول
وفترة االكتتاب تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السابع من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء اليوم
العاشر من بداية نفس الفترة.

 -3إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
يقر ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة («د») من نشرة اإلصدار بالتالي:



عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أٌفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية.
بأن نشرة اإلصدار التكميلية ُقدمت الى الهيئة وصدرت بتاريخ 1440/01/14هـ (الموافق 2018/09/24م) .وهي مكملة لنشرة اإلصدار التي
صدرت عن الشركة بتاريخ 1439/12/05هـ (الموافق 2018/08/16م) والتي تم نشرها في موقع الهيئة بتاريخ 1440/01/02هـ (الموافق
2018/09/12م).

 -4مالحظات




يجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى جانب نشرة اإلصدار ويتعين على كل من يقرأها الحصول على استشارة متخصصة من قبل
شخص مرخص له من قبل الهيئة بتقديم المشورة ،للتأكد من أن استثماره في أسهم االكتتاب والمخاطر المرتبطة باالستثمار بها ال يتعارض
مع أهدافه االستثمارية ووضعه المالي.
يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في نشرة اإلصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة اإلصدار األولية (يرجى
االطالع على الصفحات ( )1إلى الصفحة ( )2من نشرة اإلصدار).

 -5سبب إصدار النرشة التكميلية
تنص قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أن على الشركة المصدرة أن تقدم الى الهيئة نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة
في أي وقت بعد تاريخ نشر اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من التالي:



وجود تغيير مهم في أي أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.

وحيث طرأت بعض التطورات التي تعتبر تغييراً مهماً أو تحديثاً في أمور جوهرية وردت في نشرة اإلصدار والتي يتوجب اإلفصاح عنها بموجب نشرة
اإلصدار تكميلية ،لذا فقد أصدرت الشركة النشرة التكميلية والتي تتضمن المعلومات المتعلقة بالتطورات المذكورة.

 -6التغيريات التي تم اجراؤها عىل بعض املعلومات الواردة يف نرشة اإلصدار
تتضمن نشرة اإلصدار التكميلية هذه بعض التعديالت واإلضافات على المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار على الوجه التالي:


طلبت الشركة من الهيئة تعديل فترة تداول حقوق األولوية وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة .وحيث وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل
فترة تداول حقوق األولوية وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة لتكون على النحو التالي:
1-1تبدأ فترة تداول حقوق األولوية يوم االثنين تاريخ 1440/01/07هـ (الموافق 2018/09/17م) وتنتهي يوم الثالثاء تاريخ 1440/01/15هـ
(الموافق 2018/09/25م).
2-2تبدأ فترة االكتتاب في األسهم الجديدة يوم االثنين تاريخ 1440/01/07هـ (الموافق 2018/09/17م) وتنتهي يوم األحد تاريخ
1440/01/20هـ (الموافق 2018/09/30م).
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فقد تم تحديث الجدول رقم ( 3الجدول الزمني المتوقع لطرح أسهم حقوق أولوية) والجدول ( 4تواريخ اإلعالنات المهمة) الواردة في الصفحة (ك) من
القسم (التواريخ المهمة واجراءات االكتتاب) من نشرة اإلصدار على النحو التالي:
الجدول الزمني المعدل لطرح أسهم حقوق أولوية:
التاريخ

الحدث
انعقاد الجمعية العامة غير العادية
المتضمنة الموافقة على زيادة
رأس المال وتحديد تاريخ األحقية
والمساهمين المستحقين

1439/12/30هـ (الموافق 2018/09/10م).

فترة التداول وفترة االكتتاب

تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم 1440/01/07ه���ـ (الموافق 2018/09/17م) ،على أن تنتهي فترة التداول
في يوم 1440/01/15ه��ـ (الموافق 2018/09/25م) وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم 1440/01/20ه��ـ (الموافق
2018/09/30م) .وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول
حتى انتهاء اليوم السابع من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء اليوم العاشر من بداية نفس الفترة.

انتهاء فترة االكتتاب

1440/01/20هـ (الموافق 2018/09/30م).

فترة الطرح المتبقي

من الساعة العاشرة ( )10صباحاً من يوم 1440/01/23هـ (الموافق 2018/10/03م) وحتى الساعة الخامسة ( )5مسا ًء
من اليوم التالي بتاريخ 1440/01/ 24هـ (الموافق 2018/10/04م).

اإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم 1440/01/27هـ (الموافق 2018/10/07م).

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت)
لألشخاص المستحقين الذين لم
يشاركوا في االكتتاب ومستحقي كسور
األسهم

سيتم دفع مبالغ التعويض ،إن وجدت ،في موعد أقصاه يوم 1440/02/08هـ (الموافق 2018/10/17م).

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم
الجديدة

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم االعالن
عنه الحقا في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني (.)www.tadawul.com.sa

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (.)www.tadawul.com.sa

جدول تواريخ اإلعالنات المهمة المعدل:
اإلعالن

تاريخ اإلعالن

المعلن

إعالن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال («تاريخ األحقية»)

الشركة

يوم 1439/12/05هـ (الموافق 2018/08/16م).

إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال

الشركة

يوم 1440/01/01هـ (الموافق 2018/09/11م).

إعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

تداول

يوم 1440/01/03هـ (الموافق 2018/09/13م).

إعالن تحديد فترة التداول وفترة االكتتاب

الشركة

يوم 1440/01/01هـ (الموافق 2018/09/11م).

إعالن تذكيري عن انتهاء فترة التداول وفترة االكتتاب

الشركة

يوم 1440/01/15هـ (الموافق 2018/09/25م).

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في
االكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

تداول

يوم 1440/01/15هـ (الموافق 2018/09/25م).

إعالن عن انتهاء فترة االكتتاب

الشركة

يوم 1440/01/20هـ (الموافق 2018/09/30م).

اإلعالن عن:
( )1نتائج االكتتاب.
( )2تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها (إن وجدت) وبدء فترة الطرح المتبقي

الشركة

يوم 1440/01/23هـ (الموافق 2018/10/03م).

إعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

الشركة

يوم 1440/01/28هـ (الموافق 2018/10/08م).

إعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

تداول

يوم 1440/02/09هـ (الموافق 2018/10/18م).

إعالن توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت) على األشخاص المستحقين

الشركة

يوم 1440/02/09هـ (الموافق 2018/10/18م).

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (.)www.tadawul.com.sa
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