•

موافقة هيئة أسواق المال على نشرة االكتتاب الخاصة بزيادة رأس مال الشركة الوطنية االستهالكية القابضة (استهالكية) وفق الجدول الزمني التالي:
-

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من  9,000,000د.ك الي  30,000,000د.ك بزيادة نقدية قدرها  21,000,000د.ك موزعة على  210,000,000سهم تصدر
بالقيمة االسمية  100فلس للسهم الواحد وبدون عالوة اصدار ويكون كاالتي:
 -1تاريخ الحيازة2022-06-19 :
 -2تاريخ تداول السهم دون االستحقاق2022-06-20 :
 -3تاريخ االستحقاق2022-06-22 :
 -4تاريخ التوزيع 2022-06-23 :حتي 2022-07-07

•

افصاح بشأن توصية بعرض نقدي لشركة جون مينزيز من قبل شركة أجيليتي:
-

•

أعلن مجلس إدارة شركة جون مينزيز ان مساهميها قد صوتوا لصالح العرض النقدي الموصي به من قبل أجيليتي لالستحواذ على أسهم شركة جون مينزيز بسعر  605بنسات للسهم الواحد.

نتائج اجتماع مجلس اإلدارة لشركة الصفاة لالستثمار:
-

اجتمع مجلس إدارة شركة الصفاة لالستثمار يوم األربعاء الموافق  2022-06-01وقد تم التوصل الي اتفاق أولي لعملية االندماج (بالضم) بين كال من:
 -1شركة الصفاة لالستثمار – مدرجة (دامجة)
 -2شركة كاب كورب لالستثمار – غير مدرجة (مندمجة)

•

نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة بيت األوراق المالية يوم الثالثاء الموافق  31مايو :2022
-

الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من  45,000,000د.ك الي  42,500,000د.ك يمثل نسبة  %5.56من راس المال المدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل الغاء عدد
 25,000,000سهم من اسهمهم بالقيمة االسمية للسهم ،وذلك بسبب زيادة راس المال عن حاجة الشركة ،ويكون كاالتي:
 -5تاريخ الحيازة2022-06-23 :
 -6تاريخ تداول السهم دون االستحقاق2022-06-26 :
 -7تاريخ االستحقاق2022-06-28 :
 -8تاريخ التوزيع2022-06-30 :
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•

افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع عقد زيادة تسهيالت مصرفية لشركة االرجان العالمية العقارية:
-

•

سوق أبو ظبي لألوراق المالية يدرج أسهم جي إف إتش:
-

•

قامت شركة االرجان العالمية العقارية بالتوقيع على عقد زيادة تسهيالت مصرفية مع أحد البنوك المحلية بقيمة  8,000,000د.ك.

أعلن سوق أبو ظبي لألوراق المالية عن األدراج الثانوي لمجموعة جي اف اتش المالية والتداول بها اعتبار من يوم الثالثاء  31مايو .2022

افصاح معلومات جوهرية بخصوص شركة بوبيان للبتروكيماويات:
-

قامت شركة بوبيان للبتروكيماويات بالتخارج من كامل حصتها ببنك الخليج والبالغة  160,020,000سهم بمتوسط سعر  320فلس كويتي بقيمة إجمالية  51,153,463دينار كويتي.

•

مجلس إدارة شركة الصفاة لالستثمار سوف يجتمع يوم األربعاء الموافق  2022-06-01لمناقشة مشروع الدخول في عملية االندماج مع إحدى الشركات االستثمارية المرخص لها (غير مدرجة).

•

تقرر انعقاد مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة يوم الخميس الموافق  2022-06-02وذلك للنظر في تقرير تقويم األصول ورأس مستشار االستثمار بشأن عملية االندماج عن طريق الضم مع شركة
القرين لصناعة الكيماويات البترولية بحيث تكون شركة مشاريع الكويت القابضة هي الشركة الدامجة وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية هي الشركة المندمجة.

•

مجلس إدارة شركة المصالح العقارية سوف ينعقد يوم الثالثاء  2022-05-31لمناقشة تحويل الدين المتوجب اللي شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.م .الي أسهم الشركة وزيادة رأس المال.

•

مجلس إدارة الشركة العربية العقارية سوف يجتمع يوم األربعاء الموافق  2022-06-01لمناقشة:
-

رغبة شراء مقدمة من أطراف ذات صلة لشراء حصة الشركة في بنك أجنبي.

-

زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من خمسة أعضاء الي سبعة أعضاء.

•

افصاح معلومات جوهرية بشأن إفصاح إغالق باب االكتتاب في زيادة رأس مال بنك بوبيان:

-

أعلن بنك بوبيان عن اكتمال االكتتاب بزيادة رأس مال بنك بوبيان بأجمالي عدد أسهم  400,000,000بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد باإلضافة الي عالوة اصدار قدرها  400فلس لكل سهم.

Updated on 20-June-2022

www.waseet.com.kw

Page 2

•

إفصاح معلومات جوهرية خاصة بشركة العقارات المتحدة:
-

•

استالم عرض من إحدى الشركات االستثمارية غير المدرجة لشراء استثمارات الشركة في إحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت

إفصاح معلومات جوهرية خاصة بشركة األرجان العالمية العقارية:
-

قامت شركة األرجان الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت والمملوكة بالكامل لشركة أرجان العالمية العقارية بتوقيع عقد تسهيالت مصرفية غير نقدية مع أحد البنوك المحلية بقيمة  4,390,000دينار كويتي
وذلك لتفقد أعمال التصميم الهندسي والتوريد واالنشاء في مشروع الفرصة االستثمارية ( )J2في مدينة جابر األحمد في دولة الكويت ،وذلك مقابل عمولة سنوية تدفع وفقا للنظم المعمول بها في البنك
وتستحق التسهيالت السداد بشكل سنوي.

•

أعلنت شركة الند العقارية انه تم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الخميس  2022-05-26وتم الموافقة على االتي:
 -1الموافقة توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2021

•

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية على بيع أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية ،ما يمثل عدد  45,034,346سهم بسعر  420فلس للسهم الواحد ،وبمبلغ اجمالي
 18,914,425.320دينار كويتي.

•

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المنار للتمويل واالجارة في يوم االثنين الموافق :2022-05-09
-

وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمدفوع من مبلغ  30,874,759.100دينار كويتي الي  26,374,759.100دينار كويتي تخفيض بمقدار  4,500,000دينار كويتي بما يعادل نسبة
 %14.57من راس مال الشركة تقريبا وذلك للزيادة عن حاجه الشركة وما يقابها عن طريق الغاء عدد أسهم بواقع  45,000,000سهم وسداد القيمة االسمية نقدا الي مساهمي الشركة المقيدين في
سجالت الشركة كاالتي:

-

تاريخ الحيازة2022-06-06 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق2022-06-07 :

-

تاريخ االستحقاق2022-06-09 :

-

تاريخ التوزيع2022-06-12 :

•

أعلنت شركة عقارات الكويت بتاريخ  2022-05-26كتاب من سوق دبي المالي يفيد بعدم الموافقة على طلب الشركة لألدراج في سوق دبي المالي.

•

أعلنت شركة أسمنت الفجيرة بأنها قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال بدولة الكويت على االنسحاب االختياري من بورصة الكويت وذلك بتاريخ  ،2022-05-26وبناءا ً عليه فإن يوم األربعاء الموافق
 2022-11-30هو أخر يوم لتداول أسهم الشركة في بورصة الكويت.
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•

وافق بنك الكويت المركزي على شراء أو بيع أو التصرف فيما ال يتجاوز  %10من أسهم بنك بيت التمويل الكويتي (أسهم الخزينة) لمدة ستة أشهر أخري تنتهي في  22ديسمبر .2022

•

أعلنت شركة مجموعة جي إف أتش المالية عن شراء ما يعادل  5,250,000سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وبورصة الكويت لترتفع أسهم الخزينة من 271,573,340
سهم الي 276,823,340سهم ،ما يعادل  %7.22من األسهم الصادرة وذلك حتى تاريخ  30مايو .2022

•

أعلنت بورصة الكويت عن الغاء ادراج أسهم الشركة العالمية للمدن العقارية (المدن) اعتبارا من اليوم الخميس الموافق  2022-05-26وذلك بنا ًء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم ()20
لسنة .2022

•

أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين عن موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء او بيع ما ال يتجاوز  %10من أسهم الشركة وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة.

•

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة منازل القابضة يوم الخميس الموافق  2022-05-26وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي:
 -1الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021

•

أعلنت شركة األنظمة االلية بانها قد تلقت بتاريخ  2022-05-25اخطارا من شركة الخطوط الجوية الكويتية يفيد بترسية ممارسة توفير رخص برامج مايكروسوفت على شركة األنظمة االلية ،علما بان قيمة
التعاقد  1,140,269.496دينار كويتي ،وان مدة التعاقد  3سنوات تبدأ من  2022-05-25حتى .2024-05-24

•

أعلنت بورصة الكويت عن موافقتها على تسجيل شركة وفرة لالستثمار الدولي كصانع سوق على أسهم الشركة الكويتية لالستثمار (كويتية) اعتبارا َ من يوم األحد الموافق .2022/5/29

•

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) يوم األربعاء  2022-05-28وتمت الموافقة علي:
 -1الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2022
 -2مناقشة تفويض مجلس اإلدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز  %10من عدد أسهمها.

•

قامت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل بتوقيع عقد حدود تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك الكويتية بحد أقصي  5,000,000دينار كويتي وذلك الستخدامها في االستثمار في النشاط العقاري.

•

افصاح معلومات جوهرية خاصة بشركة اكتتاب القابضة:
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-

بخصوص قرار الهيئة رقم  2022/20من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال بتغريم شركة اكتتاب القابضة مبلغ  20,000دينار كويتي عن مخالفتها حكم البند ( )17من المادة ( )1-1-4من الكتاب
العاشر (اإلفصاح والشفافية) ومخالفة حكم المادة (( )1-4تعريف المعلومات الجوهرية) من الفصل الرابع من كتاب (اإلفصاح والشفافية) وذلك لعدم التزامها باإلفصاح في بورصة الكويت عن المعلومات
الجوهرية.

•

افصاح معلومات جوهرية بخصوص شركة زين السعودية:
-

أعلنت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن استالمها خطاب هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الموافق  2022-05-28المتضمن موافقة مجلس اإلدارة على استحواذ شركة زين
لألعمال المحدودة (شركة تابعة لزين السعودية) على ما ال يقل عن  8,069موقعا ً من أبراج االتصاالت المملوكة لزين السعودية وذلك بعد حصول شركة زين لألعمال المحدودة على ترخيص (تقديم خدمات
البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) األبراج والصواري) على أن يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالترخيص.
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