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نشهد نحن بأننا قد استلمنا نسخة من نشرة االكتتاب المؤرخة بتاريخ  01مايو  2302وبأننا قد قرأنا وراجعنا وفهمنا وقبلنا ووافقنا على جميع االحكام والشروط الواردة في طلب االكتتاب
ونشرة االكتتاب الخاصة بزيادة رأس مال شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع( .يشار اليها فيما بعد بـ "الشركة") بنسبة  %20.232من رأس المال المدفوع بموجب قرار
الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ  02أبريل.2302
واننا بعد أن قمنا بالتحري والتحقق والتقييم والحصول على جميع االستشارات الالزمة من جهات مستقلة بشأن احوال الشركة وظروفها المالية والعملية والشروط القانونية والتنظيمية
والتبعات والنتائج الضريبية وعوامل المخاطرة وشروط االكتتاب وأنظمة وقواعد مكافحة غسيل االموال وأحكام وشروط طرح األسهم لالكتتاب وجميع المخاطر واآلثار االخرى لالكتتاب
وملكية األسهم بموجب قوانين دولة الكويت وجميع النظم القانونية التي قد نخضع لها ،أننا بموجب هذا نوافق ونتعهد ونؤكد بصورة ال رجعة فيها بأن ق ارراتنا قائمة بناء على المعرفة
والعلم باألمر وملزمة ومنتجة آلثارها كما يلي:
.0

نتعهد ونوافق بشكل غير قابل للرجوع فيه وغير مشروط باالكتتاب وتملك عدد االسهم الواردة بطلب االكتتاب الماثل ،وبالمبلغ الصافي المبين بطلب االكتتاب ويعد هذا تعهدا
ملزما ومنتجا ألثاره اعتبا ار من تاريخ اليوم حتى تاريخ التخصيص.

.2

نفهم ونقر ونتعهد ونؤكد بوجوبه بااللتزامنا بإيداع وتوفير مبلغ االكتتاب بمبالغ صافية في حساب االكتتاب والمخصص لالكتتاب في الميعاد المحدد والموضح في نشرة
االكتتاب وبحسب تعديله أو تمديده وفي حالة عدم التزامنا بذلك يكون اكتتابنا باطال والغيا دون اي التزام أو مسؤولية على الشركة أو وكيل االكتتاب ألي سبب من االسباب.

.0

نقر ونفهم ونوافق على أنه وبغض النظر عن استالم مبلغ االكتتاب بالكامل وفي الموعد المحدد وايداعه بحساب االكتتاب المخصص لذلك ،فإنه يجوز للشركة أو لوكيل
االكتتاب بإرادته المنفردة والمطلقة وغير المقيدة ) 0( :رفض أو الغاء طلب االكتتاب المقدم منا كليا أو جزئيا كما يراه مناسبا وكما هو مبين في نشرة االكتتاب ( )2كما يجوز
له تمديد تاريخ االقفال طبقا ألحكام وشروط االكتتاب والتخصيص المنصوص عليها في نشرة االكتتاب.

.3

نقر ونفهم ونوافق على أنه أي قرار أو تحديد يصدر من قبل الشركة أو وكيل االكتتاب بشأن األسهم المخصصة سيكون ملزما لنا وأننا بموجب هذا نتنازل عن أي حق في
االعتراض أو الطعن على اي قرار أو تحديد يصدر في هذا الشأن.

.5

نقر ونفهم ونوافق على أنه سيتم خصم رسوم وعموالت التحويالت البنكية من أية مبالغ مستحقة لنا ألي سبب ،بما في ذلك ،حالة عدم استكمال عملية إصدار أسهم زيادة
رأس المال أو إلغاء طلب اإلكتتاب أو رد أموال اإلكتتاب الفائضة عن األسهم المخصصة لنا.

.6

إننا بموجب هذا نعلم ونقر ونوافق على ( )0أن طلب االكتتاب المقدم منا نهائي وال يجوز الغائه أو تعديله من قبلنا الي سبب من االسباب وان كان ذلك قبل تاريخ ألقفال
وعدم جواز اضافة أي شروط أو قيود على طلب االكتتاب المقدم منا )2( .أن اكتتابنا في األسهم محل االكتتاب معب ار عن رغبة جادة منا واننا ال نستخدم اسماء وهمية أو
طرق احتيالية وال نخالف أي قانون معمول به وتنطبق أحكامه علينا في دولة الكويت أو خارجها ( ) 0أن كل من الشركة ووكيل اإلكتتاب مفوض ومخول إللغاء أي طلب
اكتتاب مقدم منا الي سبب من االس باب بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تكرار طلب اإلكتتاب أو عدم اكتمال طلب اإلكتتاب أو مخالفته لألحكام والشروط الواردة
في مستندات اإلكتتاب أو القوانين الكويتية ( )3أن األسهم المكتتب فيها والواردة بطلب اإلكتتاب من قبل ممثل فرد أو مؤسسة مؤهلة وفقاَ للقوانين السارية واالنظمة ذات
الصلة بالمشاركة في االكتتاب سيتم تخصصيها باسم الجهة المقدم طلب اإلكتتاب باسمها ( )5أن الصور الضوئية للوثائق والبطاقات الثبوتية وأية بطاقات إثبات للهوية
المقدمة منا رفق طلب اإلكتتاب صحيحة ومطابقة للواقع ومحدثة ( )6واننا حائزين على التفويضات والصالحيات والصفات القانونية الكاملة لتوقيع على طلب اإلكتتاب المقدم
منا.

.2

إننا بموجب هذا ال نحمل وكيل اإلكتتاب والشركة ومدراء ووكالء ومستشاري وموظفي وممثلي اي منهما أية مسؤولية ونعفيهم منها ،وأننا بموجب هذا نلتزم بتعويضهما عن أي
خسائر أو اضرار وتكاليف ومصاريف مباشرة وغير مباشرة (بما في ذلك تكاليف أي فائدة أو رسوم واتعاب قانونية) أيا كانت ناشئة أو ذات صلة بطلب اإلكتتاب المقدم منا.

.8

أنه لم يقم أي من كيل االكتتاب أو الشركة أو أي من مدرائهما أو ممثليهما أو موظفيهما بتقديم أي تعهدات أو ضمانات لنا ،سواء كانت ضمنية أو صريحة ،بشأن عملية
االكتتاب.

واثباتا لما سبق فإنني الموقع أدناه قد قمت بالتوقيع على طلب اإلكتتاب واإلقرار الماثل بإرادة حرة خالية من أية عيوب في اليوم والتاريخ المبينان أدناه.
االسم______________________________________ :
رقم البطاقة المدنية  /السجل التجاري__________________ :
التوقيع_____________________________________ :
رقم الطلب___________________________________ :
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