Date: ………..

Sr. Number : ............................................................................................................... : رقم المتسلسل

............ : التاريخ

Mandatory Acquisition Offer Acceptance Form
نموذج قبول عرض اإلستحواذ االلزامي
Shares on Offer: Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding)
) قابضة.ك.م. الشركة الكويتية السورية القابضة (ش:أسهم العرض
Offer Price: 0.030 Kuwaiti Dinar
 دينار كويتي0.030 :سعر العرض
Shareholder’s Name:
………………………………………………………………………………………………………………………………
:إسم المساهم
Citizenship:
.…………………………………………………………………………………………………..………………………….
: الجنسية
Civil ID number (for Kuwait residents):
………………………………………………………………………………………..
:الرقم المدني للمقيم في دولة الكويت
Passport Number (for non-residents):
………………………………………………………………………………………..
: رقم جواز السفر لغير المقيمين في الكويت
Commercial Register Number (if available) :
........… ................................................................................................................
: )رقم السجل التجاري (ان وجد
Telephone number:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
: رقم الهاتف
Trading Account number (if available):
....................... ........................................ ....................................... ................................................
:)رقم حساب التداول (إن وجد
Number of Shares to be sold:
.......... ......................................................................... ....................................... ..................................................
:عدد األسهم المراد بيعها
Bank Account for the Shareholder
الحساب البنكي الخاص بالمساهم
Bank Name:
....... ........................................ ........................................ ........................................ ....................................... ......................................................... .
:إسم البنك
Bank Address and Branch:
............... ........................................ ........................................ ........................................ ...................................................
: عنوان البنك والفرع
A/C # (IBAN) :
................................................................. ................................. ........................................ ........................................ ......................................
: )رقم الحساب (االيبان
SWIFT Code (for International banks):
................... ........................................ .......................................
: )رقم السويفت (للبنوك خارج دولة الكويت
After reviewing the Mandatory Offer Document presented by Mr. Salem Abdulla Salem Alhosani,  سالم عبدهللا سالم الحوسني/ بعد اإلطالع على مستند عرض اإلستحواذ االلزامي المقدم من قبل السيد
I, we hereby confirm our decision to partake in the presented offer and accept the transfer of our نفيدكم برغبتنا باالشتراك في العرض المقدم وقبول نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية السورية القابضة
shares of Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding) mentioned above and we also hereby
. قابضة) المشار إليها آنفا وتفويض شركة اإلستثمارات الوطنية إلتمام بيع األسهم.ك.م.(ش
authorize National Investments Company (NIC) to complete the sale of the said shares.
:وأقر وأتعهد باآلتي
I/we further agree and confirm the following:
 وأوافق على أن يتم سداد، بما في ذلك سعر العرض،قبول كافة الشروط الواردة بمستند العرض
.1
1- Accepting all of the terms and conditions of the Offer Document, including the offer price and قيمة األسهم بعد إنتهاء فترة عرض االستحواذ االلزامي وتحملي أية مصاريف خاصة بإتمام بيع
.األسهم
I agree that my shares’ sale proceeds will be settled after the Mandatory Acquisition Offer
.أن البيانات الواردة في نموذج قبول العرض صحيحة وسليمة
.2
period is over and that I will bear any and all fees associated with the said sale of my shares.
 قابضة) الوارد بيانها.ك.م.عدم التصرف في أسهمي في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
.3
2- The personal data provided on this form is true and correct.
في هذا النموذج بأي نوع من التصرفات وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال مدة العرض
3Not to sell or transact upon any of my shares in Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding)
 وفي حال كانت ملكيتي لألسهم.أن ملكيتي لإلسهم المذكور خالية من أي رهون أو حقوق للغير
.4
mentioned above.
4- That my/our ownership of the above mentioned shares is “free and clear: and devoid of any  أقر بأنني قد حصلت على موافقة من االدائن المرتهن على شطب،المشار إليها أعاله مرهونة
pledges to a third party, and in case the said shares are pledged, I/we hereby confirm that I/we الرهن والتصرف في هذه األسهم مقابل السعر المذكور أعاله (يرجى تعبئة قسم األسهم المرهونة
)أدناه
have obtained the required approval from the lender(s) to release my shares and to sell them at
the offer price mentioned above (please fill out the pledged shares section below):
Signature :
.............. ........................................ ..................................... ........................................ ..... ........................................................................................... ..........
: التوقيع
Full Name of
........................... ....................................... ........................................ ...................................... ............................................................... ..
:االسم الثالثي لمقدم وموقع الطلب
Applicant:
The status of the applicant:
Self
Legal Representative
ممثل قانوني
عن نفسه
:صفة مقدم الطلب
POA (I declare that the POA is valid and the grantor of POA is alive)
)وكيل (أقر أنا الوكيل بسريان الوكالة وأن الموكل على قيد الحياة
Please fill out if the shares are pledged
يرجى التعبئة إذا كانت األسهم مرهونة
The approval of the Pledging entity: I agree as per this letter to transfer the ownership of  يمنح الدائن المرتهن بموجب هذا الكتاب موافقته غير القابلة لإللغاء على نقل ملكية األسهم:موافقة الدائن المرتهن
the shares mentioned in this form to “Mr. Salem Abdulla Salem Alhosani” and to release the  سالم عبدهللا سالم الحوسني" وعلى شطب الرهن المسجل على أسهم الشركة الكويتية/المشار إليها أعاله إلى "السيد
pledge from Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding) shares with Kuwait Clearing "قابضة) مع الشركة الكويتية للمقاصة وفقا ً ألحكام الفصل التاسع "رهن األوراق المالية.ك.م.السورية القابضة (ش
Company (KCC) as the provisions of CMA Bylaws of Chapter 9, “Pledge of Financial  بشأن إنشاء2010  لسنة7 من الكتاب الحادي عشر "التعامل في األوراق المالية" من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
Securities”, Module 11 “Dealing in Securities” of Law number 7 for the year 2010 with
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
regards to the “Establishment of CMA and the Organization of The Activities of Securities.
Name of pledging entity:
....................................... .......................................................... ........................................ ...................................................................
:إسم الدائن المرتهن
Signature of the Authorized Signatory for the pledging entity:
.............................................................. ....................................
:توقيع المفوض بالتوقيع عن الدائن المرتهن
Date :
................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ..................................................................
: التاريخ
Company Seal :
: الختم
Attachments
المرفقـــــــــــــــــــــات
Individuals:
:األفراد
1. Civil ID (of Passport for non-Kuwait Residents) and a photocopy thereof:
البطاقة المدنية (أو جواز السفر لألشخاص غير المقيمين في دولة الكويت) وصورة عنها
1
2. KCC share certificate indicating the number of Shares in Kuwait Syrian Holding .) قابضة.ك.م.شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
2
Company (K.S.C. Holding).
تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض
3
3. Filling out and signing the Offer Acceptance Form
: الهيئات، المؤسسات،الشركات
Companies, institutions and Entities:
) الترخيص التجاري، النظام الساسي،صورة من مستندات التأسيس (عقد التأسيس
1
1. Copies of MOI, Commercial Register, AOA
 وبالنسبة للشركات الكويتية تقديم صورة من الشهادة الصادرة من وزارة،مستند (حديث) يثبت المخول بالتوقيع
2
2. Dated Authorized signatory official attestation (for Kuwaiti companies copies of
التجارة والصناعة بالمخول بالتوقيع
Authorized signatories certificate issued by Ministry of Commerce and Industry.
 صورة من إعتماد التوقيع.3
3. Authorized Signature
البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع (أو جواز السفر للمخول بالتوقيع إذا كان غيرمقيم في دولة الكويت) وصورة
.4
4. Civil ID for the Authorized Signatory (of passport copy of non-resident of Kuwait)
عنها
and a Photocopy thereof.
 كتاب قبول العرض من المخول بالتوقيع.5
5. Official letter signed by the authorized signatory accepting the offer
 تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض.6
6. Filling out and signing the offer acceptance form by the authorized signatory
.) قابضة.ك.م.شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
.7
7. KCC share certificate indicating the number of shares in Kuwait Syrian Holding
Company (K.S.C. Holding).
شروط عامة
•
In case the Mandatory Acquisition Offer Acceptance Form was signed via POA,
. يرجى عرض التوكيل األصلي وصورة عنه،في حال توقيع نموذج قبول العرض بموجب وكالة
•
please present the original POA and a photocopy thereof.
 يجب على مقدم نموذج قبول العرض،في حال وجود األسهم في محفظة إستثمارية لدى شركة إستثمارية
•
•
In case the shares were kept in an investment portfolio with an investment company, مراجعة الشركة اإلستثمارية المحتفظ لديها باألسهم حيث يتم تقديم نموذج قبول العرض عبر هذه الشركة
the applicant is required to contact that company who will sign the form on his . وعلى الشركة اإلستثمارية توضيح أسماء الراغبين في اإلشتراك وذلك بموجب كتاب صادر عنها.اإلستثمارية
behalf. That investment company shall include the names of all shareholders
wishing to avail of this offer via an official letter.
1)

MTO Manager’s Copy

نسخة مدير عملية االستحواذ

)1

Date: ………..

Sr. Number : ............................................................................................................... : رقم المتسلسل

............ : التاريخ

Mandatory Acquisition Offer Acceptance Form
نموذج قبول عرض اإلستحواذ االلزامي
Shares on Offer: Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding)
) قابضة.ك.م. الشركة الكويتية السورية القابضة (ش:أسهم العرض
Offer Price: 0.030 Kuwaiti Dinar
 دينار كويتي0.030 :سعر العرض
Shareholder’s Name:
………………………………………………………………………………………………………………………………
:إسم المساهم
Citizenship:
.…………………………………………………………………………………………………..………………………….
: الجنسية
Civil ID number (for Kuwait residents):
………………………………………………………………………………………..
:الرقم المدني للمقيم في دولة الكويت
Passport Number (for non-residents):
………………………………………………………………………………………..
: رقم جواز السفر لغير المقيمين في الكويت
Commercial Register Number (if available) :
........… ................................................................................................................
: )رقم السجل التجاري (ان وجد
Telephone number:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
: رقم الهاتف
Trading Account number (if available):
....................... ........................................ .......................................................................................
:)رقم حساب التداول (إن وجد
Number of Shares to be sold:
.......... ......................................................................... ....................................... ..................................................
:عدد األسهم المراد بيعها
Bank Account for the Shareholder
الحساب البنكي الخاص بالمساهم
Bank Name:
....... ........................................ ........................................ ........................................ ................................................................................................ .
:إسم البنك
Bank Address and Branch:
............... ........................................ ........................................ ........................................ ...................................................
: عنوان البنك والفرع
A/C # (IBAN) :
................................................................. ................................. ........................................ ........................................ ......................................
: )رقم الحساب (االيبان
SWIFT Code (for International banks):
................... ........................................ .......................................
: )رقم السويفت (للبنوك خارج دولة الكويت
After reviewing the Mandatory Offer Document presented by Mr. Salem Abdulla Salem Alhosani,  سالم عبدهللا سالم الحوسني/ بعد اإلطالع على مستند عرض اإلستحواذ االلزامي المقدم من قبل السيد
I, we hereby confirm our decision to partake in the presented offer and accept the transfer of our نفيدكم برغبتنا باالشتراك في العرض المقدم وقبول نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية السورية القابضة
shares of Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding) mentioned above and we also hereby
. قابضة) المشار إليها آنفا وتفويض شركة اإلستثمارات الوطنية إلتمام بيع األسهم.ك.م.(ش
authorize National Investments Company (NIC) to complete the sale of the said shares.
:وأقر وأتعهد باآلتي
I/we further agree and confirm the following:
 وأوافق على أن يتم سداد، بما في ذلك سعر العرض،قبول كافة الشروط الواردة بمستند العرض
.1
1- Accepting all of the terms and conditions of the Offer Document, including the offer price and قيمة األسهم بعد إنتهاء فترة عرض االستحواذ االلزامي وتحملي أية مصاريف خاصة بإتمام بيع
.األسهم
I agree that my shares’ sale proceeds will be settled after the Mandatory Acquisition Offer
.أن البيانات الواردة في نموذج قبول العرض صحيحة وسليمة
.2
period is over and that I will bear any and all fees associated with the said sale of my shares.
 قابضة) الوارد بيانها.ك.م.عدم التصرف في أسهمي في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
.3
2- The personal data provided on this form is true and correct.
في هذا النموذج بأي نوع من التصرفات وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال مدة العرض
3Not to sell or transact upon any of my shares in Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding)
 وفي حال كانت ملكيتي لألسهم.أن ملكيتي لإلسهم المذكور خالية من أي رهون أو حقوق للغير
.4
mentioned above.
4- That my/our ownership of the above mentioned shares is “free and clear: and devoid of any  أقر بأنني قد حصلت على موافقة من االدائن المرتهن على شطب،المشار إليها أعاله مرهونة
pledges to a third party, and in case the said shares are pledged, I/we hereby confirm that I/we الرهن والتصرف في هذه األسهم مقابل السعر المذكور أعاله (يرجى تعبئة قسم األسهم المرهونة
)أدناه
have obtained the required approval from the lender(s) to release my shares and to sell them at
the offer price mentioned above (please fill out the pledged shares section below):
Signature :
.............. ........................................ ..................................... ........................................ .............................. .................................................................. ..........
: التوقيع
Full Name of
........................... ....................................... ........................................ ...................................... ............................................................... ..
:االسم الثالثي لمقدم وموقع الطلب
Applicant:
The status of the applicant:
Self
Legal Representative
ممثل قانوني
عن نفسه
:صفة مقدم الطلب
POA (I declare that the POA is valid and the grantor of POA is alive)
)وكيل (أقر أنا الوكيل بسريان الوكالة وأن الموكل على قيد الحياة
Please fill out if the shares are pledged
يرجى التعبئة إذا كانت األسهم مرهونة
The approval of the Pledging entity: I agree as per this letter to transfer the ownership of  يمنح الدائن المرتهن بموجب هذا الكتاب موافقته غير القابلة لإللغاء على نقل ملكية األسهم:موافقة الدائن المرتهن
the shares mentioned in this form to “Mr. Salem Abdulla Salem Alhosani” and to release the  سالم عبدهللا سالم الحوسني" وعلى شطب الرهن المسجل على أسهم الشركة الكويتية/المشار إليها أعاله إلى "السيد
pledge from Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding) shares with Kuwait Clearing "قابضة) مع الشركة الكويتية للمقاصة وفقا ً ألحكام الفصل التاسع "رهن األوراق المالية.ك.م.السورية القابضة (ش
Company (KCC) as the provisions of CMA Bylaws of Chapter 9, “Pledge of Financial  بشأن إنشاء2010  لسنة7 من الكتاب الحادي عشر "التعامل في األوراق المالية" من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
Securities”, Module 11 “Dealing in Securities” of Law number 7 for the year 2010 with
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
regards to the “Establishment of CMA and the Organization of The Activities of Securities.
Name of pledging entity:
....................................... .......................................................... ........................................ ...................................................................
:إسم الدائن المرتهن
Signature of the Authorized Signatory for the pledging entity:
.............................................................. ....................................
:توقيع المفوض بالتوقيع عن الدائن المرتهن
Date :
................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ..................................................................
: التاريخ
Company Seal :
: الختم
Attachments
المرفقـــــــــــــــــــــات
Individuals:
:األفراد
1. Civil ID (of Passport for non-Kuwait Residents) and a photocopy thereof:
البطاقة المدنية (أو جواز السفر لألشخاص غير المقيمين في دولة الكويت) وصورة عنها
1
2. KCC share certificate indicating the number of Shares in Kuwait Syrian Holding .) قابضة.ك.م.شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
2
Company (K.S.C. Holding).
تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض
3
3. Filling out and signing the Offer Acceptance Form
: الهيئات، المؤسسات،الشركات
Companies, institutions and Entities:
) الترخيص التجاري، النظام الساسي،صورة من مستندات التأسيس (عقد التأسيس
1
1. Copies of MOI, Commercial Register, AOA
 وبالنسبة للشركات الكويتية تقديم صورة من الشهادة الصادرة من وزارة،مستند (حديث) يثبت المخول بالتوقيع
2
2. Dated Authorized signatory official attestation (for Kuwaiti companies copies of
التجارة والصناعة بالمخول بالتوقيع
Authorized signatories certificate issued by Ministry of Commerce and Industry.
 صورة من إعتماد التوقيع.3
3. Authorized Signature
البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع (أو جواز السفر للمخول بالتوقيع إذا كان غيرمقيم في دولة الكويت) وصورة
.4
4. Civil ID for the Authorized Signatory (of passport copy of non-resident of Kuwait)
عنها
and a Photocopy thereof.
 كتاب قبول العرض من المخول بالتوقيع.5
5. Official letter signed by the authorized signatory accepting the offer
 تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض.6
6. Filling out and signing the offer acceptance form by the authorized signatory
.) قابضة.ك.م.شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
.7
7. KCC share certificate indicating the number of shares in Kuwait Syrian Holding
Company (K.S.C. Holding).
شروط عامة
•
In case the Mandatory Acquisition Offer Acceptance Form was signed via POA,
. يرجى عرض التوكيل األصلي وصورة عنه،في حال توقيع نموذج قبول العرض بموجب وكالة
•
please present the original POA and a photocopy thereof.
 يجب على مقدم نموذج قبول العرض،في حال وجود األسهم في محفظة إستثمارية لدى شركة إستثمارية
•
•
In case the shares were kept in an investment portfolio with an investment company, مراجعة الشركة اإلستثمارية المحتفظ لديها باألسهم حيث يتم تقديم نموذج قبول العرض عبر هذه الشركة
the applicant is required to contact that company who will sign the form on his . وعلى الشركة اإلستثمارية توضيح أسماء الراغبين في اإلشتراك وذلك بموجب كتاب صادر عنها.اإلستثمارية
behalf. That investment company shall include the names of all shareholders
wishing to avail of this offer via an official letter.
2)

Extra Copy

نسخة إضافية

)2

Date: ………..

Sr. Number : ............................................................................................................... : رقم المتسلسل

............ : التاريخ

Mandatory Acquisition Offer Acceptance Form
نموذج قبول عرض اإلستحواذ االلزامي
Shares on Offer: Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding)
) قابضة.ك.م. الشركة الكويتية السورية القابضة (ش:أسهم العرض
Offer Price: 0.030 Kuwaiti Dinar
 دينار كويتي0.030 :سعر العرض
Shareholder’s Name:
………………………………………………………………………………………………………………………………
:إسم المساهم
Citizenship:
.…………………………………………………………………………………………………..………………………….
: الجنسية
Civil ID number (for Kuwait residents):
………………………………………………………………………………………..
:الرقم المدني للمقيم في دولة الكويت
Passport Number (for non-residents):
………………………………………………………………………………………..
: رقم جواز السفر لغير المقيمين في الكويت
Commercial Register Number (if available) :
........… ................................................................................................................
: )رقم السجل التجاري (ان وجد
Telephone number:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
: رقم الهاتف
Trading Account number (if available):
....................... ........................................ ....................................... ................................................
:)رقم حساب التداول (إن وجد
Number of Shares to be sold:
.......... ......................................................................... ....................................... ..................................................
:عدد األسهم المراد بيعها
Bank Account for the Shareholder
الحساب البنكي الخاص بالمساهم
Bank Name:
....... ........................................ ........................................ ........................................ ....................................... ......................................................... .
:إسم البنك
Bank Address and Branch:
............... ........................................ ........................................ ........................................ ...................................................
: عنوان البنك والفرع
A/C # (IBAN) :
................................................................. ................................. ........................................ ........................................ .................. ....................
: )رقم الحساب (االيبان
SWIFT Code (for International banks):
................... ........................................ .......................................
: )رقم السويفت (للبنوك خارج دولة الكويت
After reviewing the Mandatory Offer Document presented by Mr. Salem Abdulla Salem Alhosani,  سالم عبدهللا سالم الحوسني/ بعد اإلطالع على مستند عرض اإلستحواذ االلزامي المقدم من قبل السيد
I, we hereby confirm our decision to partake in the presented offer and accept the transfer of our نفيدكم برغبتنا باالشتراك في العرض المقدم وقبول نقل ملكية أسهم الشركة الكويتية السورية القابضة
shares of Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding) mentioned above and we also hereby
. قابضة) المشار إليها آنفا وتفويض شركة اإلستثمارات الوطنية إلتمام بيع األسهم.ك.م.(ش
authorize National Investments Company (NIC) to complete the sale of the said shares.
:وأقر وأتعهد باآلتي
I/we further agree and confirm the following:
 وأوافق على أن يتم سداد، بما في ذلك سعر العرض،قبول كافة الشروط الواردة بمستند العرض
.1
1- Accepting all of the terms and conditions of the Offer Document, including the offer price and قيمة األسهم بعد إنتهاء فترة عرض االستحواذ االلزامي وتحملي أية مصاريف خاصة بإتمام بيع
.األسهم
I agree that my shares’ sale proceeds will be settled after the Mandatory Acquisition Offer
.أن البيانات الواردة في نموذج قبول العرض صحيحة وسليمة
.2
period is over and that I will bear any and all fees associated with the said sale of my shares.
 قابضة) الوارد بيانها.ك.م.عدم التصرف في أسهمي في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
.3
2- The personal data provided on this form is true and correct.
في هذا النموذج بأي نوع من التصرفات وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال مدة العرض
3Not to sell or transact upon any of my shares in Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding)
 وفي حال كانت ملكيتي لألسهم.أن ملكيتي لإلسهم المذكور خالية من أي رهون أو حقوق للغير
.4
mentioned above.
4- That my/our ownership of the above mentioned shares is “free and clear: and devoid of any  أقر بأنني قد حصلت على موافقة من االدائن المرتهن على شطب،المشار إليها أعاله مرهونة
pledges to a third party, and in case the said shares are pledged, I/we hereby confirm that I/we الرهن والتصرف في هذه األسهم مقابل السعر المذكور أعاله (يرجى تعبئة قسم األسهم المرهونة
)أدناه
have obtained the required approval from the lender(s) to release my shares and to sell them at
the offer price mentioned above (please fill out the pledged shares section below):
Signature :
.............. ........................................ ..................................... ........................................ ................................................................................................ ..........
: التوقيع
Full Name of
........................... ....................................... ................. ....................... ...................................... ............................................................... ..
:االسم الثالثي لمقدم وموقع الطلب
Applicant:
The status of the applicant:
Self
Legal Representative
ممثل قانوني
عن نفسه
:صفة مقدم الطلب
POA (I declare that the POA is valid and the grantor of POA is alive)
)وكيل (أقر أنا الوكيل بسريان الوكالة وأن الموكل على قيد الحياة
Please fill out if the shares are pledged
يرجى التعبئة إذا كانت األسهم مرهونة
The approval of the Pledging entity: I agree as per this letter to transfer the ownership of  يمنح الدائن المرتهن بموجب هذا الكتاب موافقته غير القابلة لإللغاء على نقل ملكية األسهم:موافقة الدائن المرتهن
the shares mentioned in this form to “Mr. Salem Abdulla Salem Alhosani” and to release the  سالم عبدهللا سالم الحوسني" وعلى شطب الرهن المسجل على أسهم الشركة الكويتية/المشار إليها أعاله إلى "السيد
pledge from Kuwait Syrian Holding Company (K.S.C. Holding) shares with Kuwait Clearing "قابضة) مع الشركة الكويتية للمقاصة وفقا ً ألحكام الفصل التاسع "رهن األوراق المالية.ك.م.السورية القابضة (ش
Company (KCC) as the provisions of CMA Bylaws of Chapter 9, “Pledge of Financial  بشأن إنشاء2010  لسنة7 من الكتاب الحادي عشر "التعامل في األوراق المالية" من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
Securities”, Module 11 “Dealing in Securities” of Law number 7 for the year 2010 with
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
regards to the “Establishment of CMA and the Organization of The Activities of Securities.
Name of pledging entity:
....................................... .......................................................... ........................................ ...................................................................
:إسم الدائن المرتهن
Signature of the Authorized Signatory for the pledging entity:
.............................................................. ....................................
:توقيع المفوض بالتوقيع عن الدائن المرتهن
Date :
................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ..................................................................
: التاريخ
Company Seal :
: الختم
Attachments
المرفقـــــــــــــــــــــات
Individuals:
:األفراد
1. Civil ID (of Passport for non-Kuwait Residents) and a photocopy thereof:
البطاقة المدنية (أو جواز السفر لألشخاص غير المقيمين في دولة الكويت) وصورة عنها
1
2. KCC share certificate indicating the number of Shares in Kuwait Syrian Holding .) قابضة.ك.م.شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
2
Company (K.S.C. Holding).
تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض
3
3. Filling out and signing the Offer Acceptance Form
: الهيئات، المؤسسات،الشركات
Companies, institutions and Entities:
) الترخيص التجاري، النظام الساسي،صورة من مستندات التأسيس (عقد التأسيس
1
1. Copies of MOI, Commercial Register, AOA
 وبالنسبة للشركات الكويتية تقديم صورة من الشهادة الصادرة من وزارة،مستند (حديث) يثبت المخول بالتوقيع
2
2. Dated Authorized signatory official attestation (for Kuwaiti companies copies of
التجارة والصناعة بالمخول بالتوقيع
Authorized signatories certificate issued by Ministry of Commerce and Industry.
 صورة من إعتماد التوقيع.3
3. Authorized Signature
البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع (أو جواز السفر للمخول بالتوقيع إذا كان غيرمقيم في دولة الكويت) وصورة
.4
4. Civil ID for the Authorized Signatory (of passport copy of non-resident of Kuwait)
عنها
and a Photocopy thereof.
 كتاب قبول العرض من المخول بالتوقيع.5
5. Official letter signed by the authorized signatory accepting the offer
 تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض.6
6. Filling out and signing the offer acceptance form by the authorized signatory
.) قابضة.ك.م.شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في الشركة الكويتية السورية القابضة (ش
.7
7. KCC share certificate indicating the number of shares in Kuwait Syrian Holding
Company (K.S.C. Holding).
شروط عامة
•
In case the Mandatory Acquisition Offer Acceptance Form was signed via POA,
. يرجى عرض التوكيل األصلي وصورة عنه،في حال توقيع نموذج قبول العرض بموجب وكالة
•
please present the original POA and a photocopy thereof.
 يجب على مقدم نموذج قبول العرض،في حال وجود األسهم في محفظة إستثمارية لدى شركة إستثمارية
•
•
In case the shares were kept in an investment portfolio with an investment company, مراجعة الشركة اإلستثمارية المحتفظ لديها باألسهم حيث يتم تقديم نموذج قبول العرض عبر هذه الشركة
the applicant is required to contact that company who will sign the form on his . وعلى الشركة اإلستثمارية توضيح أسماء الراغبين في اإلشتراك وذلك بموجب كتاب صادر عنها.اإلستثمارية
behalf. That investment company shall include the names of all shareholders
wishing to avail of this offer via an official letter.
3)

Client’s Copy

نسخة العميل
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