 69لاير سعر السهم في اكتتاب شركة
مهارة للموارد البشرية
أعلنت سامبا كابيتال ،المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتهدد التطيي للير
الهام لشرك مدارة للموارد البشري أندا أتمت بنجا عملي بناء سجل األوامر للمؤسسات وصناديق
االستثمار المكتتب في أسدم الشرك  ،وأن نسب التطيي بلطت  904%من إجمالي األسدم الميروح
وبسهر  69لاير للسدم الواحد.
وكشفت سامبا كابيتال أن المؤسسات وصناديق االستثمار المشارك قد اكتتبت في كامل األسدم
الميروح  ،حيث خصص لدا أحد عشر مليونا ومائتين وخمسين ألف ( )002,012111سدم عادي
عادي ،تمثل  %011من إجمالي األسدم الميروح لالكتتاب كمرحل أولى.
ومع إغالق عملي بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق االستثمار بنجا  ،فإنه وكمرحل ثاني
سيتم تخصيص مليون ومائ وخمس وعشرين ألف ()020,02111
سدما ،تمثل نسب  %01من إجمالي األسدم المهروة لالكتتاب الهام على المكتتبين من األفراد كحد
أقصى ،ويحق لمدير االكتتاب بموافق هيئ السوق المالي تخفيض عدد األسدم المخصص للجدات
المشارك إلى عشرة ماليين ومائ وخمس وعشرين ألف ( )0120,02111سدم لتمثل ما نسبته %01
من إجمالي أسدم الير .
وقد بلطت نسب تطيي صناديق االستثمار )والتي تشمل الصناديق الهام والصناديق الخاص والصناديق
المدارة من قِبل األشخاص المرخص لدم(  ،%675كما بلطت نسب تطيي المستثمرين الخليجيين
والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خالل اتفاقيات مبادل مبرم والشركات
المدرج في السوق المالي السهودي باإلةاف الى الشركات الخاص  ،%229وبإجمالي نسب تطيي
 %904لألسدم الميروح لالكتتاب.
وأةافت سامبا كابيتال أندا أتمت مع الجدات المالي المستلم كاف االستهدادات الالزم لنجا االكتتاب
الهام الذي سينيلق يوم األربهاء 0441/10/10هـ الموافق (,100/10/10م) ،ويستمر لمدة سبه أيام
تنتدي بنداي يوم الثالثاء  0441/10/10هـ الموافق (,100/10/04م) .وقد تم االتفاق مع الجدات
المستلم لالكتتاب ،وهي مجموع سامبا المالي  ،مصرف الراجحي ،البنك السهودي الفرنسي ،بنك
الرياض ،البنك األهلي التجاري ،البنك السهودي البريياني ،على ةمان توفير يلبات االكتتاب وكاف
المهلومات التي يحتاجدا المستثمرون ،بما في ذلك توفير منصات خاص ةمن الفروع التابه لدا لتلقي
يلبات االكتتاب ،مع الهلم بأن كاف المهلومات والتفاصيل المتهلق باالكتتاب متوفرة في نشرة اإلصدار
المنشورة على موقع هيئ السوق المالي ( ،)www.cma.org.saوموقع شرك مدارة للموارد
البشري ( ،)www.maharah.comوموقع المستشار المالي ومدير االكتتاب ،سامبا كابيتال
.www.sambacapital.com
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