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البنوان: »زين« لم تتلق أي طلبات رسمية لشراء حصة فيها
عموميتها وافقت على شراء المستثمرين أكثر من ألف سهم أو امتالك 2% من رأسمالها

حضور كثيف للمساهمني يتقدمهم بعض كبار املالك في الصفوف األولى

د.سعد البراك متحدثا لوسائل اإلعالم

د. سعد البراك مستمعا الستفسارات املساهمني

أسعد البنوان ود.سعد البراك في جانب من عمومية الشركة

المفاوضات مع جهات عدة فيما 
يخص حصة الشركة في زين 

افريقيا وليست زين األم.
الش���ركة  ان  البنوان  وأكد 
حينما قام��ت بش���راء اس���هم 
خزين���ة كان���ت عل���ى قناعة 
بجدوى شراء هذه االسهم رغم 
معارضة بعض المساهمين في 
االجتماع السنوي للجم��عية 

العمومية.
وذكر انه وفقا لتكلفة شراء 
اس���هم الخزينة فإن الش���ركة 
أرباحا تقدر  تعتبر حقق�����ت 
بنح���و 70 ملي���ون دينار من 
ادنى سعر للسهم، حيث ارتفع 
بنسبة 100% من ادنى مستوى 

وصل له.
ه���ذا وكان���ت الجمعي���ة 
العموم��ية غير العادية للشركة 
قد وافقت على تغ��يير 3 بنود 
من الن��ظام األساسي للشركة 
والخاصة بإلغاء إجراءات تمنع 
أكثر  المس���تثمرين من شراء 
من الف سهم او امتالك 2% من 

رأسمال الشركة.

أكثر م���ن تصري���ح للرئيس 
التنفيذي في مختلف وسائل 

اإلعالم.
ونفى وجود طلبات رسمية 

لش���راء حصة ف���ي مجموعة 
االتصاالت المتنقلة )زين( من 
أي من الشركات العالمية، مؤكدا 
الش���ركة مازالت في طور  ان 

العمومية بطلب من مجلس اإلدارة
استوضح احد املساهمني عن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة للشركة 
غي���ر العادية أهي من قبل مجل���س اإلدارة ام بطلب او ضغط من جهات 
خارجية؟ وقال رئيس مجلس اإلدارة في رده على الس���ؤل ان ذلك بطلب 
من مجلس االدارة ملا رأى ان انعقاد اجلمعية العمومية يصب في مصلحة 

الشركة واملساهمني.

فيلم هندي
تخوف احد املساهمني في الشركة من سيطرة مستثمرين اجانب، وقال 
انه كثرت االخبار عن بيع الش���ركة او تلقي طلبات لش���راء حصصها في 
افريقيا وباتت كقصة الفيلم الهندي. مما دعا رئيس مجلس االدارة للقول 
الى ان هذه التخوفات ال اساس لها من الصحة، حيث تتعامل الشركة بكل 

شفافية ويتم اعالن ذلك عبر موقع سوق الكويت لالوراق املالية.
وقال ان ش���راء أي من اجلهات حلصة تبلغ أكث���ر من 5% البد ان يتم 
االعالن عنه في الس���وق، ولفت الى ان الش���ركة تعمل على حماية صغار 
املس���اهمني عبر توضيح كل ما يتعلق بشأنهم فيما يخص ملكياتهم ومن 

ذلك دعوة الشركة لعقد هذه العمومية.

وقال ان الشركة تعتمد منهج 
الشفافية فيما يخص األخبار 
الواردة عن تلقي الشركة لبيع 
حصته���ا في زين افريقيا عبر 

أحمد يوسف
ادارة  قال رئيس مجل���س 
المتنقلة  مجموعة االتصاالت 
)زين( اسعد البنوان ان مجلس 
اإلدارة رأى تعديل بعض البنود 
في النظام األساسي على أساس 
وجود أكثر من مشغل لالتصاالت 
النقالة في السوق المحلي، الفتا 
الى ان هذه البنود قد تم وضعها 
وقت التأس���يس وبهدف منع 
االحتكار والذي انتفى بوجود 

أكثر من مشغل.
وأشار خالل العمومية التي 
عق���دت أعمالها امس بنس���بة 
حض���ور بلغ���ت 86% الى ان 
المتغي���رات الراهن���ة تتطلب 
هذا التغير ال���ذي رآه مجلس 
اإلدارة والذي يصب في مصلحة 

الشركة والمساهمين.
المساهمين  البنوان  وطمأن 
المتخوفين من احتكار الشركة من 
قبل مستثمرين أجانب األمر الذي 
يتضرر معه صغار المساهمين، 
وذلك في رده على مخاوف أبداها 

بعض المساهمون.

البراك: استمرار المفاوضات حول بيع أصول في »زين« أفريقيا

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة د.سعد البراك 
على ان املفاوضات على ش��راء حصة الشركة 
في افريقيا مازالت مس��تمرة، مضيفاً ان هناك 
اهتماماً أكثر بكثير من التوقعات لشراء حصة 
الشركة في افريقيا. وردا على سؤال عما اذا كانت 
زين جتري مفاوضات لبيع حصة في املجموعة 
بأكمله��ا قال البراك ان ذلك غير صحيح. وقال 
ان تعديل هذه البنود كان يفترض ان يتم سابقا 
اال ان مجلس االدارة رأى ان هذا التوقيت بات 

مناسبا الجراء هذا التعديل. أكد على ان الشركة 
ال تتدخل في سعر السهم بالسوق، مشيرا الى ان 
السوق هو العرض والطلب، وقناعة املستثمرين 

بالشركة وأنشطتها التشغيلية.
واش��ار الى ان املساهمني الذين ضخوا في 
الش��ركة 7.5 مليارات دوالر من حقهم متابعة 
الع��روض التي تقدم للش��ركة، وعلى ذلك فإن 
تعديل بنود النظام األساس��ي للتأس��يس بات 

ضرورة.

جدول البنود التي تم تعديلها
البند األول: تعديل المادة رقم )10( من النظام األساسي للشركة:

النص املقترحالنص احلالي:
»ال يجوز ألي شخص أن يكتتب في أكثر من ألف 

سهم وال يجوز له أن يتملك في أي وقت أكثر من %2 
من رأسمال الشركة بغير طريق امليراث أو الوصية.

ويستثنى من ذلك الشركات املساهمة الكويتية حيث 
يجوز لكل منها أن تتملك بحد أقصى 5% من رأس 

املال«.

تلغى املادة املذكورة.

البند الثاني: تعديل املادة رقم )10( مكرر من النظام األساسي للشركة:
النص املقترحالنص احلالي:

»يستثنى من احلد األقصى للملكية، الشركات 
املساهمة الكويتية اخلاضعة لرقابة البنك املركزي 
التي يكون من أغراضها إدارة محافظ استثمارية 
وصناديق استثمار حلساب الغير، شريطة اال 

تتعدى نسبة ملكية املستثمر الواحد داخل احملفظة 
أو الصندوق النسبة املصرح بها في املادة )10( من 
النظام األساسي، ويجب اثبات هذه النسبة مبوجب 

شهادة صادرة عن تلك الشركات يعتمدها مدقق 
حساباتها اخلارجي وتقدم للشركة عند الطلب«.

تلغى املادة املذكورة النتفاء الغرض من 
وجودها.

البند الثالث: تعديل املادة رقم )31( من النظام األساسي للشركة:
النص املقترحالنص احلالي:

»توجه الدعوة الى املساهمني حلضور اجتماعات 
اجلمعية العمومية أيا كانت صفتها برسائل مسجلة، 
أو عن طريق النشر في الصحف احمللية، ويجب ان 

تتضمن الدعوة جدول األعمال.
ويضع املؤسسون جدول اعمال اجلمعية العامة 
التأسيسية كما يضع مجلس اإلدارة جدول اعمال 

اجلمعية العامة العادية وغير العادية. وفي األحوال 
التي يجوز فيها عقد اجلمعية العامة بناء على طلب 

املساهمني او مراقب احلسابات او وزراء التجارة 
ويضع جدول األعمال من طلب انعقاد اجلمعية 
وال يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول 

األعمال«.

تنعقد اجلمعية العامة للمساهمني مرة على األقل 
في السنة في املكان والزمان اللذين يعينهما 
نظام الشركة، وملجلس اإلدارة دعوة هذه 

اجلمعية كلما رأى ذلك. ويتعني على املجلس ان 
يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من املساهمني 

ميلكون ما ال يقل عن عشر رأس املال.
وتوجه الدعوة حلضور االجتماع متضمنة 
خالصة واضحة عن جدول األعمال بإحدى 

الطريقتني اآلتيتني.
أ � خطابات مسجلة ترسل الى جميع املساهمني 
قبل املوعد احملدد النعقادها بأسبوع على األقل.
ب � اعالن في صحيفتني يوميتني على األقل 
تصدران باللغة العربية، ويجب ان يحصل 
اإلعالن مرتني، على ان يتم اإلعالن في املرة 
الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن اسبوع من 

تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد اجلمعية 
العامة بأسبوع على األقل مع نشر اإلعالن الثاني 
في اجلريدة الرسمية باالضافة الى الصحيفتني 

اليوميتني.

 »غلف انفست«: أرباح الشركات القيادية عن النصف األول
عززت السوق ورفعت مؤشراته الرئيسية خالل أغسطس

قال تقرير الشركة الخليجية 
الدولي���ة لالس���تثمار »غلف 
أنفس���ت« ان س���وق الكويت 

لألوراق المالية شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية خالل 
شهر أغسطس فقد شهد المؤشر 

السعري ارتفاعا بواقع 234.8 
نقطة وبنس���بة 3%، كما شهد 
المؤشر الوزني ارتفاعا بواقع 

29.13 نقطة وبنسبة 7%، كما 
شهد المؤشر السعري ارتفاعا 
بنسبة 1.69% والمؤشر الوزني 
ارتفاعا بنسبة 14.66% منذ بداية 
السنة حيث أقفل المؤشر عند 

7.914.3 نقطة.
وعزا التقرير هذا االرتفاع الى 
عدة عوامل أهمها، إعالنات أرباح 
الشركات القيادية للنصف األول 
من الع���ام والتي أتت معظمها 
إيجابي���ة وبمقدمتها ش���ركة 
المخازن العمومية )أجيليتي( 
حيث حققت الشركة 75 مليون 
دينار بربحية 75 فلسا للسهم 
وكان له األث���ر اإليجابي على 
سهم الشركة وشركاتها التابعة 

والزميلة.
كم���ا كان إلع���الن ش���ركة 
االتص���االت المتنقل���ة )زين( 
بتعديل النظام األساسي للشركة 
األثر اإليجابي على سهم زين 
ومجموعة الخرافي بشكل خاص 
وعلى السوق بشكل عام وذلك 
لتوقع المستثمرين بدخول مالك 
جدد للش���ركة مع ورود أنباء 
حول اهتمام ش���ركات أجنبية 
)ريليان���س كومينيكيش���نز 
الهندية( بشراء حصة زين في 
شركة زين األفريقية وأنباء عن 
نية شركة اتصاالت اإلماراتية 

بشراء حصة مؤثرة في زين، ما 
أدى إلى استمرار التداول المكثف 
على سهم زين وأسهم مجموعة 
الخرافي وارتفاع أسعار أسهمها 

بشكل كبير.
ونوه التقرير الى أن قطاع 
الخدمات تصدر أعلى تداول من 
حيث قيمة األس���هم المتداولة 
بنسبة 50.9% من إجمالي القيمة 
المتداولة خالل شهر أغسطس 
حيث شهد سهم زين تداوال ب� 
572.4 مليون سهم بقيمة 798.2 
مليون دينار، وأيضا شهد سهم 
أجيليتي تداوال ب� 140.8 مليون 
سهم بقيمة 172.7 مليون دينار 
وحل قطاع االس���تثمار ثانيا 
بنسبة 14.4% من إجمالي القيمة 
المتداولة للشهر حيث شهد سهم 
ايفا تداوال ب� 500 مليون سهم 

بقيمة 74.7 مليون دينار.
الديرة  وأيضا شهد س���هم 
تداوال ب� 437 مليون سهم بقيمة 
50.75 مليون دينار، وجاء قطاع 
البنوك ثالثا بنسبة 11.7% من 
إجمالي القيمة المتداولة للشهر 
حيث شهد سهم بيتك تداوال ب� 
100.2 مليون سهم بقيمة 124.4 
مليون دينار، وأيضا شهد سهم 
وطني تداوال ب 72.8 مليون سهم 

بقيمة 89.4 مليون دينار.


