إعالن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني ("الشركة
األهلية") وعن نيتها املؤكدة لتقديم عرض مبادلة أسهم لالستحواذ على كامل األسهم املصدرة في الشركة األهلية مقابل أسهم
جديدة في اتحاد الخليج
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املقدمة
إلحاقاً ًإلى ًإعالن ًشركةًاتحاد ًالخليج ًعلى ًموقعًتداول ًبتاريخ ً1441/04/28هـ ً)املوافقً2019/12/25م( ًبشأن ًتوقيعًمذكرةًتفاهمًغير ًملزمةًمعًالشركةً
األهليةًلتقييمًجدوى ًصفقةًا ًلندماج ًاملحتملةًبين ًالشركتينً ،تعلنًشركةًاتحاد ًالخليج ًعنًتوقيعها ًاتفاقيةًاندماج ًملزمة ًمعًالشركة ًاألهلية ًبتاريخً
1441/10/12هـ ً)املوافقً2020/06/04م( ً("االتفاقية"ًو/أو ً"اتفاقية االندماج")ًسعياًًلالستحواذًعلى ًكاملًا ًألسهمًاملصدرةًفيًالشركةًاألهليةًمنًخاللً
تقديمًعرضًمبادلة ًأسهمً ًودون ًتسديد ًمقابل ًنقدي ًلصالحًمساهميًالشركةًالهليةً ،علىًأنًتتمًعمليةًاملبادلةًعبرًزيادة ًرأسمالًشركةًاتحادًالخليج ً
عنًطريقًإصدارًأسهمًعاديةًجديدةًملساهميًالشركةًاألهليةً("الصفقة"ًو/أوً"صفقة االندماج")ً ً،وذلكًوفقاً ًلنظامًالشركاتًالصادرًمنًوزارةًالتجارةً
والستثمارًولوائح ًهيئة ًالسوقً ًاملالية ًباململكةًالعربية ًالسعودية ً("هيئة السوق املالية")ً،بما ًفي ًذلك ًلئحةًاإلندماج ًوالستحواذًوقواعد ًطرحًاألوراقً
ّ
املستمرةً،وقواعد ًاإلدراج ًالصادرة ًمنًشركةًالسوق ًاملاليةًالسعودية ً("تداول")ً،ولوائح ًمؤسسةًالنقد ًالعربي ًالسعوديً(" مؤسسة
املاليةًواللتزامات ً
النقد")ًذاتًالصلةً ً.
ًفيًحالًتمتًاملوافقةًعلى ًصفقةًا ًلندماج ًمنًقبلًكافة ًالجهات ًالحكومية ًذاتًالعالقةًومنًقبلًالجمعيةًالعامة ًغيرًالعادية ًلكال ًالشركتينً ،ستقومً
شركةًاتحاد ًالخليج ًبإصدار ًعددً (ً 7,947,464سبعةًماليين ًوتسعمائة ًوسبعةًوأربعين ًألف ًوأربعمائة ًوأربعة ًوستين) ًسهما ًعادي ًجديد ًبقيمةًإسميةً
قدرها ً(ً)10ريال ً سعوديًللسهمًالواحد ً("األسهم الجديدة")ًمقابلًالستحواذًعلىًكامل ًا ًألسهمًاملصدرةًفيًالشركةًاألهلية ًبقيمةًاسميةًإجماليةًقدرها ً
ً(ً ً 79,474,640تسعةًوسبعينًمليونًوأربعمائةًوأربعةًوسبعينًألفًوستمائةًوأربعين)ًريال ً سعوديً،أيًأنهًسيتمًإصدارًً 0.646135284552846سهماً
فيًشركةًاتحادًالخليج ًمقابلًكلًسهماًواحدً(ً)1فيًالشركةًاألهليةً(" معامل املبادلة")ً،وسيتمًإصدارًا ًألسهمًالجديدةًمنًخاللًزيادةًرأسمالًشركةًاتحادً
الخليج ًمنً( ً 150,000,000مائةًوخمسينًمليون) ًريال ً سعوديًالى ً( ً 229,474,640مائتينًوتسعةًوعشرينًمليون ًوأربعمائةًوأربعةًوسبعينًألفًوستمائةً
وأربعين)ًريال ً سعوديًوزيادة ًعددًا ًألسهمًمنً( ً 15,000,000خمسةًعشرةًمليون)ًسهماًالىً( ً 22,947,464اثنانًوعشرينًمليون ًوتسعمائةًوسبعةًوأربعينً
ألفًوأربعمائة ًوأربعةًوستين)ًسهماًعاديً("زيادة رأس املال")ً .
وعند ًإتمام ًصفقةًالندماج ً ً ،ستبلغًنسبة ًماًسيملكهًمساهميًالشركةًاألهلية ًفي ًرأسًمالًشركةًاتحاد ًالخليج ًبعدًالزيادة ًماًنسبته ًً ،%34.63بينماً
سيمتلكًمساهميًشركةًاتحادًالخليجًالحاليين ًماًنسبتهًً%65.37منًراسًمالًشركةًاتحادًالخليجًبعدًالزيادةً .
وحيثًأنهًقد ًتمًاستيفاءًالشروطًال ًالزمة ًإلعالن ًالنية ًاملؤكدةًوفقا ً ًألحكامًاتفاقيةًا ًلندماجً ،وبناء ًعلى ًالفقرةً(هـ)ًمنًاملادةً(ً)17منًلئحة ًا ًلندماجً
ًوا ًلستحواذً،تعلنًشركةًاتحادًالخليج ًعنًنيتهاًاملؤكدةًلتقديمًعرضًملساهميًالشركةًاألهليةً ًوا ًلستمرارًبالصفقةً،وتؤكد ًكماًفيًتاريخ ًهذاًاإلعالن ًعلىً
ماًيليً :
أ.

أنهًل ًيوجد ًأيًشخص ًيتصرف ًبالتفاق ًمعًشركةًاتحادًالخليج ًفيما ًيتعلقًبالصفقة.

ب  .أنًشركةًإتحادًالخليج ًلًتملكًأيةًأسهمًفيًالشركةًاألهليةً،كماً ًول ًتملكًشركةًاتحادًالخليج ً خيارًشراءًأيًأسهمًفيًالشركةًاألهلية.
ج .أنًشركةًاتحادًالخليج ًلمًتحصلًعلىًأيًالتزام ًغير ًقابلًلإلل غاءًمنًقبلًأيًطرف ًللتصويت ًباملوافقةًعلىًالصفقةًفيًالجمعيةًالعامةًغيرً
العاديةًذاتًالصلة.
د  .أنهًل ًيوجدًأيًترتيبات ًتعويضًتشملًشركةًاتحاد ًالخليج ًأو ًالشركةًاألهلية ًأو ًأيًشخص ًيتصرفًبالتفاق ًمعًالشركةًاألهلية ًفيماًيتعلقً
بأسهمًالشركةًاألهلية.
ه .أنًاملستشارًاملاليًلشركةًاتحادًالخليجً(شركةًبيتًالتمويلًالسعوديًالكويتيً"بيتًالتمويل")ًغيرًملزمًبتقديمًتأكيدًيفيدًبتوافرًاملواردًالكافيةً
لدىًشركةًاتحادًالخليج ًإلتمامًالصفقةً،وذلكًنظراًألنهًلنًيتمًسدادًقيمةًالصفقةًأوًأيًجزءًمنهاًبشكلًنقدي.

ًوعمالً ًبأحكام ًاتفاقية ًا ًلندماج ًاملوقعةًبين ًالشركتينً ،ستتمًالصفقةًعن ًطريقًدمج ًالشركةًاألهلية ًفي ًشركةًاتحاد ًالخليج ًوسيتمًنقلًجميعًأصولً
والتزامات ًالشركةًاألهليةًإلىًشركةًاتحادًالخليج ًالتيًستستمرًبالوجودًوستصبحًالشركةًالدامجةً.وتعدًا ًإلشارةًإلىً"الشركة الدامجة"ًفيًهذاًاإلعالن ًإلىً
شركةًاتحادًالخليج ًبعدًإكتمالًصفقةًا ًلندماجً.أماًالشركةًاألهليةً،فسيتمًإلغاءًإدراجًأسهمهاًبعدًنفاذًصفقةًالندماجً،وستنقض يًوفقاًألحكامًالفقرةً
الفرعيةً(ً) 1منًالفقرةً(أ)ًمنًاملادةً(ً) 49منًلئحةًالندماجًوالستحواذًوسيتمًشطبًسجلهاًالتجاريًلدىًوزارةًالتجارةًوترخيصهاًالستثماريًلدىًوزارةً
الستثمارًبعدًالنتهاء ًمنًفترةًاعتراضًالدائنينًوفقاًألحكامًاملادةً(ً) 193منًنظامًالشركاتً .
يعتبر ًمجلسًإدارة ًشركةًاتحادًالخليج ًأنًشروطًوأحكامًصفقةًا ًلندماج ًعادلة ًومعقولةًوقد ًتلقت ًشركةًاتحاد ًالخليج ًرأيًمنًبيتًالتمويل ً(بصفتهً
األخذًفيً
املستشارًاملاليًلشركةًاتحاد ًالخليج ًفيماًيتعلقًبصفقةًا ًلندماج) ًيفيدًبذلكً ،معًا ًإلشارةًإلىًأن ًبيتًالتمويل ًقد ًقامًعند ًتقديمهًلهذا ًالرأي ًب ً
ا ًلعتبارًالتقديراتًالتجارية ًملجلسًإدارةًشركةًاتحادًالخليج ًفيًهذاًالشأنً .
ًويعتقدًمجلسًإدارةًشركةًاتحادًالخليجً ،بعدًبذلًالعنايةًال ًالزمةًكماًيرونهًمناسباًفيًظلًالظروفً ،أنًصفقةًالندماج ًتصبًفيًمصلحةًاملساهمينًفيً
شركةًاتحاد ًالخليج ًبحيثًأنهاًتعد ًخطوةًايجابيةًل ًالستحواذًعلى ًحصةًسوقيةًأكبرًمما ًيعززًمنًوضعًالشركةًالدامجة ًالتنافس يً ًوا ًإلسهامًفيًتعزيزً
موقعها ًفيًسوقًالتأمين ًفيًاململكةًالعربيةًالسعوديةًوتحقيقًاستراتيجيتها ًفيًتخفيضًالتكاليف ًوزيادةًا ًألرباحً .بعدًا ًلندماجً ،ستعملًالشركةًالدامجةً
علىًا ًلستفادةًمنًالخبرات ًلدى ًالشركتينًلغرضًالتأكدًمنًحصولًاملساهمينًوالعمالءًعلىًأكبرًقدر ًمنًاملنفعةًنتيجةًصفقةًا ًلندماجً،ويجدر ًالذكرً
أنًكالًالشركتينًستستمرًباستخدامًاسمهاًوعالمتها ًالتجارية ًإلىًأنًتصبحًصفقةًا ًلندماجًنافذةً ،علىًأنًيتمًاعتمادًاسمً"شركة اتحاد الخليج األهلية
للتأمين التعاوني"ًللشركةًالدامجة ًبعدًنفاذًالصفقةً ً.
وتجدرًاإلشارةًأيضاًإلىًأنًصفقةًالندماجًلًتنطوي ًعلى ًوجود ًأطرافًذيًعالقةً،كماًأنهًلنًيكون ًهناكًتغييرًفيًأعمالًالشركتينًفيماًيتعلقًبالعمالءً
نتيجةًلهذا ًاإلعالنً ،وستستمرًكل ًشركةًبالعمل ًبشكل ًمستقلًواعتيادي ًإلىًحين ًنفاذًصفقةًالندماجً .وقد ًتمًالتفاق ًبموجبًاتفاقيةًالندماج ًأنً
هيكليةًمجلس ًاإلدارة ًفي ًالشركةًالدامجة ًسوفًيكونً ًبنفسًالهيكلية ًالحالية ًملجلس ًإدارة ً شركةًاتحاد ًالخليج .كماًسيقومًبإدارةًأعمالًالشركةًالدامجةً
اليوميةًثالثةً(ً)3مدراءًتنفيذيينًبمنصبًالرئيسًالتنفيذي ًالذيًسيشغلهًاألستاذً/منيرًهاشمًالبورنوً ً ،ونائبًالرئيسًالتنفيذي ًالذيًسيشغلهًاألستاذً/
مشعلًبنًابراهيمًالشايعً،واملديرًالعامًالذيًسيشغلهًاألستاذً/عبدهللاًبنًسعيدًالحارثً ،علىًأنًيتمًتعيينهمًمنًقبلًمجلسًاإلدارة ًبعدًاتمامًالصفقةً.
ًوستقومًشركةًاتحادًالخليجًبتقييمًجميعًاملوظفينًالرئيسيينًفيًشركةًاتحادًالخليج ً ًوالشركةًاألهليةًلتقييمًأفضلًتنظيمًلهمًفيًإطارًالهيكلًالتنظيميً
الجديد ًللشركةًالدامجةً ً.

شروط الصفقة واملوافقات النظامية
ًتتطلبًصفقةًا ًلندماجًالحصول ًعلىًموافقاتًنظاميةًمنًبعضًالجهات ًالحكوميةًعلىًالشكلًالتاليً :
 . 1موافقةًأوًعدمًممانعةًالهيئةًالعامةًللمنافسةًعلىًإتمامًصفقةًا ًلندماج؛
 . 2موافقةًأوًعدمًممانعةًمؤسسةًالنقدًالعربيًالسعوديًعلىًإتمامًصفقةًا ًلندماج؛
 . 3موافقةًهيئةًالسوق ًاملاليةًعلى ًطلبًزيادة ًرأسمالًشركةًاتحاد ًالخليج ًعبر ًإصدار ًا ًألسهمًالجديدة ًملساهميًالشركةًاألهلية ًلغرضًتنفيذً
صفقةًا ًلندماجً ،بماًفيها ًاملوافقةًعلىًنشرًمستندًالعرضًوتعميمًاملساهمينً،ذلكًبماًيتوافقًمعًأحكامًلئحةًا ًلندماج ًوا ًلستحواذًوقواعد ً
طرحًا ًألوراقًاملاليةً ًوالل تزامات ًاملستمرةًالصادرةًمنًهيئةًالسوقًاملالية؛ًو
 . 4موافقةًشركةًالسوق ًاملاليةًالسعوديةً(تداول)ًعلىًطلبًإدارجًالسهمًالجديدة ًلشركةًاتحادًالخليج ًوفقاًلقواعد ًاإلدراجً.
إضافةًلذلكً ،إن ً شروطًإتمامًصفقةًا ًلندماجًتتمثلًفيًالحصول ًعلىًموافقةًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية ًلكل ًمنًشركةًاتحادًالخليج ً ًوالشركةًاألهليةً
وذلك ًعلىًالنحوًالتاليً :
 . 1موافقةًاألغلبية ًاملطلوبةًمنًمساهميًشركةًاتحادًالخليج ًعلىًصفقةًا ًلندماج ًوالقرارات ًا ًألخرىًذات ًالصلةً،والتيًسيتمًذكرهاًفيًجدول ًأعمالً
الدعوةً ًلجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًلشركةًاتحادًالخليج.

 . 2موافقةًاألغلبيةًاملطلوبةًمنًمساهميًالشركةًاألهلية ًعلىًصفقةًا ًلندماجًوالقرارات ًا ًألخرىًذاتًالصلةً،والتيًسيتمًذكرهاًفيًجدول ًأعمالًالدعوة ً
ًلجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًللشركةًاألهلية.
سيتمًتحديدًتاريخًانعقادًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية ًلكالًالشركتينًبعدًا ًلنتهاءًمنًإجراءاتًإعدادًونشر ًمستندًالعرضًوتعميمًاملساهمينًوالحصول ً
األخرى ًاملختصةً ،وستتضمنًهذهًاملستندات ًكافةًا ملعلومات ًاملتعلقةًبصفقةً
على ًاملوافقات ًاملطلوبةًمنًقبل ًهيئةًالسوق ًاملاليةًوالجهات ًالحكومية ً ً
ا ًلندماج ًوعمليةًإصدار ًا ًألسهمًالجديدةًملساهميًالشركةًاألهليةًواملخاطر ًاملتعلقةًبذلكً .
بعدًنشرًقرارات ًالجمعيةًالعامة ًغيرًالعاديةًللشركتين ًباملوافقةًعلى ًصفقةًا ًلندماجً ،فإنهًيجبًمض يًفترةًثالثين ً(ً)30يومً("فترة اعت راض الدائنين")ً
بحيثًيسمحًخاللها ً ًأليًمنًدائنيًالشركةًاألهلية ًتقديمًأيًاعتراضًقدًيكون ًلديهمًعلىًصفقةًا ًلندماجً ،معًالعلمًأنًالشركتينًلنًتصبحاًشركةًواحدةً
إل ًبعدًنفاذ ًصفقةًا ًلندماج ًبشكلًنهائي ًوذلك ًبعدًانقضاءًفترة ًاعتراض ًالدائنين ًالتيًستبدأ ًبعدًتاريخ ًنشر ًقرارالجمعية ًالعامةًغير ًالعادية ًللشركةً
األهلية ًباملوافقةًعلىًصفقةًا ًلندماج.

حاالت فسخ اتفاقية االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة
تم ًالتفاق ًفيًاتفاقية ًا ًلندماج ًعلى ًتحديد ًرسوم ًإنهاء ًبمبلغًقدره ً(ً )3,000,000ثالثة ًماليين ًريال ً سعوديً ،تمثل ًرسوم ًوتكاليف ًا ًلستشارات ًاملاليةً
والقانونية ًواإلكتوارية ًوغيرها ًمنًاملصاريفًالتيًتكبدتها ًكلًمنًالشركتينً ًلستكمالًصفقةًا ًلندماجً .يتمًتسديد ًرسومًاإل نهاءًمنًقبلًإحدىًالشركتينً
األخرىًفيًأيًمنًالحا ًلت ًالتاليةً :
للشركةً ً
 . 1فيًحالًقررًمجلسًإدارةًأيًمنًالشركتينًعدمًالتوصيةًملساهميًالشركةًبالتصويتًلصالحًالعرضً،أوًقررًسحبًتوصيتهًبهذاًالخصوصًأوً
ّ
ماًهوًمحددًفيًمستندًالعرضًوفيًإتفاقيةًا ًلندماج.
تعديلها ًبشكل ًجوهريًع
 . 2فيًحالًعدمًالقيامًبالخطوات ًال ًال مةًفيًحدودًسلطةًكلًمنًالشركتينً،والتيًتكون ًمناسبةًأوًمطلوبةً ًإلنفاذًصفقةًا ًلندماجًفيًمهلةًل ً ّ
تتعدىً
ز
ً 6أشهرًمنًتاريخ ًتوقيع ًاتفاقيةًالندماج ًبتاريخ ً1441/10/12هـ ً(املوافقً2020/06/04م) ًواملتوقع ًألًيتعدىًتاريخ ً1442/04/12هـ ً(املوافقً
2020/11/27م)ً،عداًالخطواتًالتيًيكون ًقدًوافقًمجلسًإدارةًإحدىًالشركتينًخطياًعلىًعدمًاتخاذها ًمنًقبلًمجلسًإدارةًالشركةًا ًألخرىً.
ّ
فيًحالًتبينًأنًإحدىًالشركتينًقدًخرقتًموجبهاًلناحيةًاإللتزام ًبعدمًح ثًأوًتشجيعًأوًمباشرةًأوًالتماسًأيًمناقشاتًأوًمفاوضات ًمعًأيً
.3
شركةًأوًطرف ًآخرًفيماًيتعلقًبعمليةًاندماجًإخرىًأوًصفقةًمماثلةً،وقد ًأدىًذلك ًعلىًسحبًأو ًإنهاءًعرضًشركةًاتحادًالخليج.
 . 4فيًحالًحدوثًتغييرًجوهري ًسلبيًفيًأيًمنًالشركتينً(وهوًأيًظرف ًأوًحدثًأوًسلسلةًظروفًأوًأحداثًينتجًعنهاً ،انخفاضًبنسبةًً%12.5
ّ
ّ
ًبالصفقةًأوًعدمًتمكنهماًمنًاإلتفاقًعلىًمعاملًمبادلةً
وعدمًتمكنًالشركتينًمنًالتفاقًعلىًاملض يًقدما
أوًأكثرًمنًإجماليًالقيمةًالدفترية) ً
جديدًبعدًالتفاوض.
 . 5فيًحالًقيامًالشركةًاألهليةًبأيًمنًاألعمالًالتاليةًمخالفةًللفقرةً(أ)ًمنًاملادةً(ً) 36منًلئحةًالندماج ًوالستحواذً،وذلك ًخاللًفترةًعرضً
شركةًاتحادًالخليجًودون ًموافقةًالجمعيةًالعامةًللمساهمينًفيًالشركةًاألهلية:
ّ
إصدارًأيًأسهمًمصرحًبهاًغيرًمصدرة؛

ّ
 إصدارًأوًمنحًح قوقًتتعلقًبأيًأسهمًغيرًمصدرة؛


إنشاءًأوًالسماحًبإنشاءًأوًإصدارًأيًأوراقًماليةًقابلةًللتحويلًإلىًأسهمًأوًحقوقًاكتتابًأسهم؛



بيعًأوًالتصرفًأوًالندماجً ،أوًاملوافقةًعلىًبيعًأوًالتصرفًأوًالندماجً،علىًأيًأصول ًذاتًقيمةًتساوي ًً%10أوًأكثرًمنًصافيً
موجوداتًالشركةًا ًألهليةًوفقاًآلخرًقوائمًماليةًمفحوصةً،أوًقوائمًماليةًسنويةًمراجعةً،أيهماًأحدث ً،سواءًعنًطريقًصفقةًواحدةً
أوًعدةًصفقات؛



شراءًالشركةً ًألسهمها؛ًأو



إبرامًعقودًخارجةًعنًإطارًالنشاطًالعاديًللشركةًً.
ً

اآلجلةًتجاهًأيًمنًالدائنين ًالذيً
 . 6فيًحالًعدمًامتثال ًالشركةًاألهلية ًبالتزامها ًتسديد ًديونها ًالحالية ًأوًتقديمًضمانات ًكافيةًللوفاء ًبالديون ً ً
يعترضون ًعلىًصفقةًا ًلندماج ًخاللًفترةًالـً(ً)30يومً ًلعتراضًالدائنين ًاملنصوصًعليهاًفيًاملادةً(ً)193منًنظامًالشركات.
 . 7فيًحالًثبوتًخرقًأوًعدةًخروقاتًللضمانات ًاملقدمةًمنًقبلًالشركتينًواملبينةًفيًإتفاقيةًا ًلندماج ًبنا ءًعلىًاملعلوماتًالتيًتمًا ًإلفصاحًعنهاً
منًقبلًالشركتينًفيًسياقًالصفقةً،شرطًأنًتكون ًقيمةًالضررًأو ًالتأثير ًاملاليًالناتج ًعنًهذاًالخرق ًأوًالخروقات ًل ًيقلًعنً ً 3,000,000
ّ
وشرطًعدمًتمكنًالشركتينًمنًالتفاقًعلىًمعاملًمبادلةًجديدًللمض يًقدما ًبالصفقةًبعدًالتفاوض.
(ثالثةًملي ًون) ًريالًسعوديً
بعدًالحصول ًعلىًاملوافقات ًالنظاميةًال ًالزمة ًذاتًالعالقةً،ستقومًشركةًاتحاد ًالخليج ًبإصدار ًونشر ًتعميمًاملساهمينًوالذي ًسيكون ًموجهًملساهميً
شركةًاتحادًالخليج ًلغرضًاملوافقةًعلىًزيادةًرأسًاملالًلتن فيذًصفقةًا ًلندماجً،وسيتضمنًهذاًالتعميمًجميعًالتفاصيلًاملتعلقةًبصفقةًا ًلندماجً.كماً
ستقومًشركةًاتحادًالخليجًبإصدار ًونشرًمستندًالعرضًوالذيًسيكون ًموجهًملساهميًالشركةًاألهليةًوالذيًسيتضمنًالعرضًالرسميًاملقدمًمنًشركةً
اتحادًالخليج ً ملساهميًالشركةًاألهليةً.وستقومًالشركةًاألهلية ًبإصدارًونشر ًتعميمًمجلسًإدارةًالشركةًاألهلية ًوالذيًسيكون ًموجهًملساهميًالشركةً
األهلية ًوالذيًسيتضمنًبشكلًرئيس يًرأيًمجلسًإدارةًالشركةًاألهلية ًبخصوصًالعرضًاملقدمًوصفقةًا ًلندماجً .
ستتضمنًهذهًاملستنداتًاملشارًاليها ًأع ًالهًكافةًاملعلوماتًاملتعلقةًبصفقةًا ًلندماج ًوسيتمًنشرها ًفيًوقتً ًلحقًبعدًالحصول ًعلىًاملوافقات ًالنظاميةً
ذاتًالعالقةً.وتجدرًا ًإلشارةًإلىًأنهًيجبًعلىًمساهميًشركتيًاتحادًالخليجً ًوالشركةًاألهليةًا ًلعتمادًفقطًعلىًاملعلوماتًالواردةًفيًاملستنداتًاملشارًإليهاً
أع ًالهًعندًاتخاذًقرارهم ًبشأنًصفقةًا ًلندماج ًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامة ًغيرًالعاديةً،وليسًاعتمادا ًعلىًأيًمستندًآخرًأوًضمانًمنًقبلًأيًشخصً
آخر.
كماًتجدرًا ًإلشارةًإلىًأنًهذاًاإلعالنًيعدًبمثابةًإع ًالنًعنًنيةًمؤكدةًلتقديمًعرضًمنًقبلًشركةًاتحادًالخليج ًملساهميًالشركةًاألهليةًعمالًبالفقرةً(هـ)ً
منًاملادةً(ً) 17من ًلئحةًالندماج ًوالستحواذًالصادرة ًعنًمجلسًهيئةًالسوق ًاملاليةً،وستقومًشركةًاتحاد ًالخليج ًبنشرًتعميمًاملساهمينًومستندً
العرضًبعدًالحصول ًعلىًاملوافقاتًالنظاميةًاملطلوبةًواملشارًإليها ًأعالهً ً.

إشعار مهم:
تجدر ًا ًإلشارةًإلى ًأنهًل ًيجوزًاعتبار ًهذا ًاإلعالن ًبمثابةًطرحًألي ًأسهمًعلىًالجمهور ًبماًفيًذلك ًطرحًل ًلسهمًالجديدة ًلشركةًاتحاد ًالخليج ًالتيًسيتمً
إصدارها ًملساهميًالشركةًاألهليةًلغرضًصفقةًا ًلندماجً ً.ول ًيجوزًاعتبار ًهذاًاإلعالنًعلىًأنهًتعميمًمساهمينًأوًمستندًعرضً .

التوقعات املتعلقة باألرباح:
ل ًيجوزًاعتبارًأيًمنًاملعلوماتًالواردة ًفيًهذاًاإلعالن ًعلىًأنهاًتوقعات ًمستقبليةًتتعلقًبا ًألرباحً،كماًأنهًل ًيجبًاعتبارًهذا ًاإلعالن ًعلىًأنهًتأكيدًبأنً
ربحيةًالسهمًلكلًمنًالشركتينًستكون ًمساويةًأوًستزيدًعنًربحيةًالسهمًفيًالفتراتًاملاليةًالسابقةً .

التوقعات واإلفادات املستقبلية:
إنًهذاًاإلعالن ًواملعلومات ًالواردة ًفيهًأوًالتصريحات ًاملتعلقةًبصفقةًا ًلندماجًوأيًمعلومات ًأخرىًيتمًنشرهاًمنًقبلًشركةًاتحادًالخليج ًقدًتكون ًأوً
األخرى ًقدًت عتبرًإفادات ًمستقبليةً،وتعتبر ًبالتاليً
تعدً"إفادات ًمستقبلية"ًوباستثناءًا ًإلفادات ًالتيًتكون ًمبنيةًعلىًحقائقًتاريخيةً ،فإنًجميعًاإلفادات ً ً
معلومات ًمحتملةًبطبيعتهاً،وغير ًمبنيةًعلىًحقائقًتاريخيةًبلًعلىًافتراضات ًوتوقعات ًوتقييماتًوأهداف ًوتقديرات ًوتنبؤاتًمنًالشركتينًبشأنًأحداثً
مستقبليةً،وعليهً ،فهيًعرضةًللمخاطرًوالتقلباتً ،مماًقدًيؤديًإلىًاخت ًالفًالنتائجًأوًاألداء ًأوًا ًألحداثًالفعليةًبشكلًكبيرًعماًكان ًمتوقعاًصراحةًأوً
ضمناًفيًمثلًهذهًا ًإلفادات ًاملستقبليةً.وتتعلقًا ًإلفادات ًاملستقبليةًالواردةًفيًهذاًاإلعالن ًبعدةًأمورًمنًضمنهاًاألثرًاملتوقعًلصفقةًا ًلندماجًعلىًشركةً
اتحادًالخليج ًاوًالشركةًالدامجةً .
كماًيوجدًعدد ًمنًالعوامل ًال تيًقد ًتؤثر ًعلىًالعمليات ًاملستقبليةًلشركةًاتحاد ًالخليج ًأو ًالشركةًالدامجة ًوالتيًبدورها ًقد ًتؤدي ًإلىًاخت ًالفًالنتائجً
والتطورات ًالفعليةًبشكلًكبيرًعماًكانًمتوقعا ًصراحةًوضمنا ًفيًهذهًاإلفادات ًاملستقبليةً.وتتمثلًهذهًالعوامل ًفيًقدرةًالشركتينًعلىًاستيفاءًشروطً

اتفاقيةًا ًلندماج ً(أوًالتنازلًعنهاً ،حيثماًيكونًذلك ًمسموحا)ً،با ًإلضافةًإلىًعواملًأخرىًومنهاً :الوضعًالقتصاديًعلىًالصعيدينًالعامليًواملحليً ،وأسعارً
ا ًألصولً،واملخاطر ًاملرتبطةًبالسوق ًمثلًالتقلباتًفيًأسعارًالفائدةًوأسعارًصرفًالعم ًالتً،واتجاهات ًالسوقً،واملنافسةً،والتغييرًفيًا ًألنظمةًوالقوانينً
والتغيرات ًفيًسياساتًوإجراءات ًالحكومات ًو/أو ًالجهات ًالتنظيميةً (بماًفيًذلك ًالتغييرات ًاملتعلقةًبمتطلبات ًرأسًاملالًوالضرائب) ًوالتغيرات ًاملتعلقةً
با ًلستقرارًالسياس يً ًوالقتصاديً،وتعطلًالعملياتًالتجاريةًبسببًأنشطةًإعادةًالتنظيمً،ومعدلًالفائدةً،والتضخمً ً،وا ًلنكماشً،وتقلباتًالعملةً،وغيرً
ذلك ًمنًأوجهًعدم ًاليقينًفيًعمليات ًا ًلستحواذًأو ًالبيعًأوًالعروضًاملستقبليةًأوًاملخططًلهاً ،وعدم ًقدرةًالشركةًالدامجةًعلى ًالستفادةًفعليا ًمنً
منافع ًا ًلندماج ًاملتوقعةًعند ًتنفيذ ًعمليةًا ًلندماج ً(بماًفيًذلك ًعدم ًقدرة ً شركةًاتحاد ًالخليج ًعلىًدمج ًاملحافظ ًالتجارية ًوالوثائق ًالتأمينيةًللشركةً
األهليةًبنجاحًعندًتنفيذًا ًلندماج)ً ،وتكبدًالشركةًبعدًا ًلندماجًلتكاليفًو/أو ًتعرضهًلتأخيرًبشكلًغيرًمتوقع ً(بماًفيًذلكًتعطلًأنظمةًتقنيةًاملعلوماتً
والجريمة ًالسيبرانيةًوا ًلحتيال) ًأوًالصعوباتًاملتعلقةًبا ًلندماج ًعند ًتحققًعمليةًا ًلندماجً .كماًقدًتؤثرًعوامل ًأخرىًغيرًمعروفةًأوًل ًيمكنًالتنبؤًبهاً
علىًالعملياتًاملستقبليةًو/أوًقدًتتسببًفيًاخت ًالفًالنتائجًالفعليةًبشكلًكبيرًعماًكانًمتوقعاًفيًا ًإلفاداتًاملستقبليةً،وينبغيًبالتاليًتفسيرًهذهًا ًإلفادات ً
املستقبليةًفيًضوءًهذه ًالعواملً .
كماًأنًجميعًا ًإلفادات ًاملستقبليةًتنطبقًفقطًكماًفيًتاريخًهذاًا ًإلع ًالنً ،كماًل ًتقدمًشركةًاتحادًالخليج ًأوًأيًمنًمدرائها ًأوًموظفيها ًأوًمستشاريهاًأيً
إقرار ًأوًتأكيد ًأوًتعهد ًأو ًضمانًبشأن ًحدوث ًأيًمنًالتوقعات ًالواردة ًفعلياًأو ًضمنياًفيًا ًإلفادات ًاملستقبليةً،حيثًتنطوي ًا ًإلفادات ًاملستقبليةًعلىً
شكوكًومخاطر ًتتعلقًبهاً.وقد ًتمًتقديمًجميعًا ًإلفادات ًاملستقبليةًالواردة ًفيًهذا ًا ًإلع ًالنًبتحفظً،حسبماًهو ًمبينًفي ًالبيانات ًالتحذيرية ًالواردة ًأوً
املشارًإليهاًفيًهذهًالفقرةً.ويجبًعلىًالقارئينًعدم ًا ًلعتمادًبشكلًكبيرًعلىًا ًإلفادات ًاملستقبليةً ً،ول ًتعتبرًشركةًاتحادًالخليج ًخاضعةًأليةًالتزامًتخليهاً
منًأيًنيةًأوًالتزام ًبتحديثًأو ًمراجعةًأيًمنًا ًإلفادات ًاملستقبليةً،سواءًنتيجةًمعلومات ًجديدةًأوًأحداث ًمستقبليةًأوًغير ًذلكً ،عدا ًماًهيًملزمةً
بتحديثهًبناءًعلىًموجباتهاًالقانونيةًأوًالنظاميةً .
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"لًتتحملًهيئةًالسوقًاملاليةًوشركةًالسوقًالسعودية ً(تداول)ًأيًمسئوليةًعنًمحتوياتًهذاًاإلفصاحً،ولًتعطيانًأيًتأكيداتًتتعلقً ًبدقةًأوًاكتمالهً،وتخليانً
نفسهماًصراحةًمنًأيًمس ئوليةًمهماًكانتًعنًأيًخسارةًتنتجًعماًوردًفيًهذاًاإلفصاحًأوًعنًالعتمادًعلىًأيًجزءًمنهً،كماًيحملًاملصدرًاملسئوليةً كاملةًعنًدقةً
املعلوماتًالواردةًفيًاإلفصاحً،ويؤكدًبأنهًبعدًاتخاذهًلإلجراءاتًالالزمةًللتحريً،وبناءًعلىًماًلديهًمنًمعلوماتًوحقائقً– ً لًيعلمًبوجودًأيًمعلوماتًأوًحقائقًقدً
يتسببًإغفالهاًفيًجعلً هذاًاإلفصاحًمضلالًأوًناقصاًأوًغيرًدقيق"ً.

