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390 مليون دينار 
خسائر رأسمالية 

للبورصة أمس

»بوبيان للبتروكيماويات« تنهي فترة التجميع لالستحواذ على »التعليمية«
أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية االنتهاء من فترة التجميع والنسبة احملققة لعملية االستحواذ 
اإللزامي على شركة املجموعة التعليمية القابضة )تعليمية( والتي حتققت خالل الفترة من 10 أكتوبر إلى 
9 نوفمبر 2017. وقالت »بوبيان للبتروكيماويات« في إفصاح لها على املوقع اإللكتروني للبورصة أمس 
إن مجموع األسهم املشاركة في عملية االستحواذ بلغ 61.6 مليون سهم. وأضافت أن نسبة املشاركة من 
رأسمال الشركة محل العرض بلغت 25.13%، مؤكدة أنه ال يوجد أثر للمعلومة اجلوهرية على املركز املالي 
لـ»بوبيان للبتروكيماويات«.

تفوز بالمزاد وتصبح ثاني أكبر مساهم بـ 22%.. وثالث أكبر مجموعة اتصاالت موحدة في المنطقة

»عمانتل« تقود »زين«
محمود فاروق 

اســدل الســتار امــس على 
صفقة بيــع ١2% من رأســمال 
شــركة »زين« مــن خالل مزاد 
عقدته شــركة البورصة امس، 
وذلــك بإجمالــي أســهم بلغت 
كميتها 52١.9 مليون سهم، بواقع 
٧8١ فلسا للسهم وبقيمة إجمالية 
تبلغ 40٧ ماليني دينار ملصلحة 
املشتري االبتدائي شركة عمانتل 
لالتصــاالت التي رفعــت بهذا 
االستحواذ الثاني نسبة ملكيتها 

في »زين« إلى نحو %22. 
بحضــور  املــزاد  وعقــد 
رئيس مجلس اإلدارة لشــركة 
الوطنيــة حمد  االســتثمارات 
العميــري والرئيس التنفيذي 
للشــركة فهد املخيــزمي، حيث 
مثلت الطــرف البائع ملصلحة 
التحالف الذي يضم شركة اخلير 
الوطنية لألســهم والعقارات، 
والشركة الكويتية البريطانية 
للخرســانة اجلاهزة، وشركة 
اخلليج الوطنية القابضة، وبني 
شركة اخلير الوطنية لألسهم 
الوطني  والعقــارات وشــركة 
لالســتثمار ـ ملصلحة العميل 
شــركة أوزتيل هولدينغز إس 
بي سي ليمتد )طرف مشتر(.

ومــن جانبــه قــال رئيس 
مجلس إدارة شركة االستثمارات 
الوطنيــة، حمــد العميري، إن 
اجلهات املعنيــة نفذت صفقة 
لبيع ١2.١% من أســهم رأسمال 
شــركة مجموعــة االتصــاالت 
املتنقلة »زين« لصالح »عمانتل« 
وفقــا لقواعــد مــزادات الـ %5 

املتبعة في بورصة الكويت.
وأوضــح العميــري عقــب 
توقيع احملضر اخلاص بالصفقة 

البالغة قيمتها 40٧ ماليني دينار 
بحضور ممثلــني عن االطراف 
املسؤولة )البورصة واملقاصة(، 
انــه حســب لوائــح البورصة 
يشترط ان يتم حتويل الدفعة 
الثانية من قيمة صفقة زين الى 

املقاصة اليوم )االثنني(.
واضــاف ان االســتثمارات 
الوطنية قدمت الدور املطلوب 
منها سواء فيما يتعلق بتجهيز 
األمور التي تتعلق باألسهم وعقد 
االتفاقيات مع اجلهات البنكية 

وغيرها من األمور.
وذكــر ان تعــاون هيئــة 
األسواق والبورصة واملقاصة 
خــالل  حضــوره  لــه  كان 
الصفقات األخيرة التي أدارتها 
االســتثمارات الوطنية، والتي 
تعطينا خبرة جيدة من شأنها 
االنعكاس بشــكل إيجابي على 

البورصة.

ســتتأثر بطبيعــة احلــال في 
ظل انتقال ملكيات الى اطراف 
أخرى، إال أن الشركة تأمل إعادة 
االستثمار في قطاعات ذات عوائد 
لصالح عمالئها بشــكل يكون 
له أثره على حسابات الشركة 

واستراتيجيتها املستقبلية. 

سعر عادل 
وفــي ســياق احلديث عن 
الصفقة قال الرئيس التنفيذي 
في شركة االستثمارات الوطنية 
فهــد عبدالرحمن املخيزمي ان 
ســعر السهم الذي قدر بـ ٧8١ 
فلسا يعتبر عادال للمشتري 
والبائع حيث ان زين شهدت 
تطورات منها توافر كاش من 
بيع اســهم اخلزينــة بحدود 
255 مليــون دينار كما قامت 
الشــركة ببيع جزء من ابراج 
االتصاالت وتولد عنها بحدود 

الســوق والعمليات  متطلبات 
الكبرى.

وأشار الى أن الشركة لديها 
فريــق لوجســتي منظــم وذو 
كفاءة عالية، يواكب ما تتطلبه 
االدوار االستشــارية من إدارة 
االكتتابات والصفقات املتنوعة 
واالستحواذات اإللزامية، مبينا 
أن جتربــة صفقــة »أمريكانا« 
بشــقيها )املــزاد ثــم العرض 
اإللزامــي( ثم »زيــن« وغيرها 

خلير دليل على ذلك.
وأملح الى أن هناك انشــطة 
تهتم بها الشــركة حاليا، منها 
املشاركة في إصدارات إقليمية 
سيتم الكشف عنها قريبا، إضافة 
الى توسيع نشاطها االستشاري، 
واالهتمام أكثر باالســتثمارات 
العقارية ذات العوائد املضمونة.
وتوقع املخيزمي ان حتافظ 
»االســتثمارات الوطنية« على 
أدائهــا اجليــد بالربــع األخير 
من العام احلالي، مشــيرا الى 
أنها قادرة على تعزيز موقعها 
الريادي في إدارة األصول، والتي 
فاقت أخيرا ١.64٧ مليار دينار، 
بنمو بلغ ١6% عن الفترة املقابلة 

من 20١6.

محطة مهمة 
وفي بيــان صحافي أعلنت 
العمانية لالتصاالت  الشــركة 
»عمانتــل« عن فوزهــا باملزاد 
العلني لشــراء حصة بنســبة 
١2.١% مــن رأس املــال املصدر 
في شــركة االتصاالت املتنقلة 
الكويتيــة »زيــن«، مما يجعل 
»عمانتل« ثاني أكبر مساهم في 
مجموعة »زين« بنسبة 9.%2١.

وفي هذه املناسبة، قال طالل 
بن ســعيد املعمــري، الرئيس 

وحول نقل ملكيات الشركات 
الكبرى على غــرار »أمريكانا« 
و»زين«، بني العميري أن نقل 
امللكيات بني املســاهمني شيء 
جيد، لكن ما يحز بالنفس هو 
انتقال مثــل هذه امللكيات عبر 
شراء محافظ وأطراف من خارج 
الكويت، إال أن دخول مثل هذه 
السيولة ميثل عامل دعم للسوق 

بوجه عام.
دخــول  أن  إلــى  وأملــح 
مستثمرين جدد في البورصة 
مــن خالل مثل هــذه العمليات 
ال شــك أنه ميثل قيمة مضافة 
لصالح تلك الشــركات، ولكن 
نأمل في املستقبل أن تتم مثل 
هــذه العمليــات محليــا داخل 
الكويــت وهذا ما نطمح له في 

املستقبل.
ولفت الى أن محافظ العمالء 
لــدى االســتثمارات الوطنيــة 

١60 مليون دوالر.
وبــني املخيــزمي ان األداء 
التابعة  التشغيلي للشــركات 
كالســعودية والعراق واألداء 
اإليجابــي املتوقــع للشــركة 
ســيكون له أثــره، ناهيك عن 
املتعارف عليه من دفع عالوة 
على االســتحواذ على حصص 
يــراد  رئيســية ألي شــركة 
االســتحواذ على اســهمها من 
البائع، ومما ال شك فيه ان نسبة 
الـ 22%  ســوف تتيح لشــركة 
عمانتل مساحة جيدة تؤهلها 
التخاذ ما تراه مناسبا للكيان.
وقال إن الشــركة ســجلت 
حضورا متوازنا في الصفقات 
التي مت تنفيذها لصالح عمالئها 
عبــر بورصــة الكويــت خالل 
الفترة املاضية، مؤكدا على ان 
»االستثمارات« أثبتت جاهزيتها 
اكثر من مرة للتعامل مع كافة 

التنفيــذي لشــركة »عمانتل«: 
»ميثــل اكتمــال هــذه الصفقة 
بنجاح محطة مهمة في تاريخ 
كل مــن »عمانتــل« و»زيــن«، 
فقد أسفرت عن ظهور حتالف 
اتصــاالت إقليمــي جديــد من 
شــأنه املساهمة في دفع عجلة 
التحول الرقمي في سلطنة عمان 

واملنطقة بشكل عام. 
واضاف املعمري ان الصفقة 
ستتيح للشركة توسيع نطاق 
أعمالنا عبر التركيز أكثر على 
تنفيذ اســتراتيجيتنا الرقمية 
مبا يســهم في تنويع مصادر 
إيراداتنــا وطــرح منتجــات 
وخدمات مبتكرة لنسهم بالتالي 
في إرساء األسس لقطاع رقمي 

متطور في منطقتنا. 
وتوقــع أن يتمتع التحالف 
بآفاق اقتصادية إيجابية على 
املــدى الطويل وقاعــدة أعمال 
صلبــة متكننا مــن العمل معا 
لتعزيز النمو. وال شك أن هذه 
الصفقة متثل الشراكة املناسبة 
التــي ســتدعم تطــور أعمالنا 
واالرتقــاء بها نحو مســتوى 
أفضل. ونتطلع قدما إلى التعاون 
معا واالستفادة من فرص النمو 
الواعدة التي تنتظرنا في املنطقة 

التي نعمل بها«.
وسيتولد عن هذا االستحواذ 
فــي قطــاع  حتالــف جديــد 
االتصــاالت الرقمية ميتلك من 
اإلمكانات واخلبرات واحلضور 
ما يؤهله لقيادة مسيرة التحول 
الرقمي في مختلف أنحاء منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وسيكون الكيان اجلديد ثالث 
أكبر مجموعة اتصاالت موحدة 
في املنطقة، بقاعدة عمالء تشمل 
52 مليون عميل في ١0 أسواق.

)متني غوزال(  حمد العميري وفهد املخيزمي في لقطة جماعية عقب انتهاء مزاد »زين« 

العميري: حتويل 
الدفعة الثانية من 
قيمة الصفقة إلى 

املقاصة اليوم

»االستثمارات 
الوطنية« قدمت الدور 
املطلوب منها بتجهيز 

الصفقة

املخيزمي: 781 فلسًا 
سعر عادل للبائع 

واملشتري.. ونسبة 
»عمانتل« تؤهلها 

التخاذ ما تراه مناسبًا 
للكيان

»عمانتل«: 407 
ماليني دينار القيمة 
اإلجمالية لالستحواذ

)احمد علي( البورصة تستأنف موجة اخلسائر الكبيرة 

شريف حمدي

شهد سهم زين انخفاضا في 
جلسة تعامالت أمس بنسبة 
2.2%، وذلــك بخســارته ١0 
فلــوس من قيمته الســعرية 
ليتراجع إلى 440 فلســا بعد 
تداول 6.٣ ماليني سهم بقيمة 

2.8 مليون دينار.
واســتهل السهم تعامالته 
علــى ارتفــاع مــع انطالقــة 
اجللسة، ولكن سرعان ما بدأت 
عمليات البيع على السهم مع 
ترقب مزاد بيع ١2% من أسهم 
زين تعادل 52١.9 مليون سهم 
لصالح شركة »عمانتل«، وهو 
املزاد الذي استقر على الشركة 
العمانية التي كانت قد حددت 

٧8١ سعرا ابتدائيا للسهم.
البورصــة  واســتأنفت 
أمس موجة االنخفاض احلاد 
ملؤشراتها بشكل جماعي مع 
بداية تداوالت األسبوع، وذلك 
على غرار األسبوع املاضي قبل 
ان تشهد البورصة حتسنا في 

آخر جلستني.
القيمـــــة  وخســــــرت 
الرأســمالية للبورصــة فــي 
تعامــالت أمــس ٣90 مليون 
دينار لتتراجع القيمة إلى 26.6 
مليار دينار لتتقلص مكاسب 
البورصة الرأسمالية إلى 8.١% 
منذ بداية العام انخفاضا من 

قرابة ١4% خالل العام.
وتراجع مؤشــر كويت ١5 
بنســبة ١.2% بخسارته ١0.6 

نقاط ليصل الســهم إلى 899 
نقطــة، كمــا تراجع املؤشــر 
الوزني بنسبة ١.5% بتراجعه 
5.8 نقاط ليصل إلى ٣9١ نقطة، 
كما واصل املؤشــر السعري 
انخفاضــه محققــا 82 نقطة 
خسائر بنسبة ١.٣% ليتراجع 

إلى 6١٧6 نقطة.
الســيولة  وانخفضــت 
بنســبة 28% بتراجعهــا إلى 
١٣.5 مليــون دينــار من ٧.١8 
مليــون دينــار فــي جلســة 
اخلميس املاضي، واتضح من 
خالل اجللســات املاضية أن 
بورصة الكويت األكثر تأثرا 
من بورصات املنطقة باألحداث 
اجليوسياســية التي متر بها 

املنطقة.

.. والسهم يخسر 2.2% من قيمته

بنود صفقة »عمانتل« املليارية
وقعت »عمانتل« في 26 أكتوبر 2017 وكل من شــركة اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات والشركة الكويتية البريطانية وشركة 
اخلليج الوطنية القابضة )يشار إليهم مجتمعني بالبائعني( )اتفاقية 
شراء أسهم( تستحوذ مبوجبها »عمانتل« على 521.975.416 مليون 
سهم من األسهم االعتيادية تشكل نسبة 12.% في »مجموعة زين« 

بقيمة إجمالية قدرها 1.35 مليار دوالر.
وأعقب هذا اإلعالن إجراء مزاد علني رسمي مبوجب قوانني 
بورصة الكويت، وانتهى اليوم بإغالق ناجح للصفقة. ومن املتوقع 

نتيجة لذلك أن تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة »زين«.
وباكتمال هذه الصفقة، تصل حصة »عمانتل« في »زين« إلى 
21.9% بقيمة مبــا يعادل 2.19 مليار دوالر ويتضمن ذلك 425.7 

مليون سهم خزينة كانت »عمانتل« قد أعلنت االستحواذ عليها 
في 24 أغسطس 2017 ومتثل 9.84% من مجموع أسهم »زين«. 

ومولت »عمانتل« هذه الصفقة عبر مزيج تســهيالت عبارة 
عن قرض جتســيري وآخر طويل األمد. وسيتم الحقا استبدال 

القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة األجل.
وعمل كريدت سويس كمستشار مالي حصري لهذه الصفقة، 
بينما كانت »فريشفيلدز بروكهاوز ديرينغر« املستشار القانوني 
لشركة »عمانتل«. ويعمل كريدت سويس وسيتي بنك كمديري 
الطرح واملقرضني واملنسقني الرئيسيني، فيما يعمل كل من بنك 
مسقط، وHSBC، وستاندرد تشارترد وبنك ABC كمديري طرح 

واملنسقني الرئيسيني للتمويل اخلاص بالصفقة.

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 


