
  

 

 

كة التابعة )ناقالت للخدمات البحرية المحدودة(  ا البيانات الخاصة بصفقة اإلستحواذ من قبل الشر
ً
نظام لوفق

 :المالية هيئة قطر لألسواق اإلندماج واإلستحواذ الصادر من قبل

 م.  البند التعليق

كة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة  كة تابعة شر شر

 مملوكة بالكامل من قبل "ناقالت"

ة أو غير  كة التابعة ودرجة تبعيتها ونسبة الملكية المباشر أسم الشر
كة التابعة ي هذه الشر

 
كة المدرجة ف ة للشر  المباشر

 أ 

كة قابضة كة التابعة وبيان اعمالها السابقة  شر  ب  طبيعة نشاط الشر

كة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة ، جزر شر

 المارشال

 ج  أسم مقدم العرض وجنسيته وعنوانه 

كة مقدمة العرض ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأسمالها   أسم الشر
ونسبة  وعنوانها وأسماء أعضاء اإلدارة العليا وكبار المساهمير  فيها 

كة محل العرض ي الشر
 
 مساهمة كل منهم ف

 د 

كة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة  كة مقدمة العرض شر   1 أسم الشر

  2 مركزها الرئيسي  جزر المارشال

  3 رأس المال -

كة تابعة مملوكة بالكامل من قبل كة قطر لنقل  شر شر

 الغاز المحدودة )ناقالت( ش.م.ع.ق

كة محل  ي الشر
كبار المساهمير  فيها ونسبة مساهمة كل منهم ف 

 العرض
4  

كة محل العرض ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأسمالها   أسم الشر
وعنوانها وأسماء أعضاء اإلدارة العليا وكبار المساهمير  فيها وعدد 

ي حال ونسبة مساهمة كل منهم 
كة مقدمة العرض ف  ي الشر

ف 
 اإلنطباق

 هــ 

كة  ي ناقالت شر  –أو.إس.ج 

 OSG-Nakilat Corporation 

كة محل العرض   1 أسم الشر

  2 مركزها الرئيسي  جزر المارشال

  3 أغراضها تأجير السفن

كة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة % 50.1 – شر

ناشيونال سي وايزى إنك   %49.9 –إنير

كة  ي الشر
كبار المساهمير  فيها وعدد ونسبة مساهمة كل منهم ف 

 مقدمة العرض

4  

 

 

 

 

 



  

 

 

 م.  البند التعليق

كة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة كة المدرجة  %50.1 -  شر ي الشر
 
بيان بعدد األسهم المملوكة من مقدم العرض ف

 محل العرض
 و 

الحد األدن  واألعىل من األسهم المراد إستحواذها ونسبة الحد  49.9%
كة محل العرض  األدن  واألعىل من رأس مال الشر

 ز 

ي 
 
يك ف ي اإلستحواذ عىل حصة الشر

 
فرصة استثمارية ف

ك وع المشير كة المشر  شر

 ح  الهدف من اإلستحواذ أو اإلندماج 

ي إلتمام  2019 أكتوبر 07
 ط  عملية اإلستحواذ غير المباشر أو اإلندماجالجدول الزمن 

 %50.1 –نسبة التملك الحالية 

 %100 –نسبة التملك المستهدفة 

ي 
 
كة التابعة أو مجلس إدارتها أو كبار مساهميها ف نسبة ملكية الشر

كة محل العرض وقت تقديم العرض ونسبة الملكية  الشر
 المستهدفة بعد إتمام العرض

 ي 

سوف يتم تمويل عملية اإلستحواذ من خالل مصادر 

 شركة ناقالت.لرأس مال  التمويل الذاتية 

 ق  التمويل مصادر 

اف باإلستثمار بعد عملية اإلستحواذ  سيتم اإلعير

ي القوائم المالية الموحدة لمجموعة 
كة تابعة ف  كشر

 
ً
وع  "ناقالت" )حاليا اف باإلستثمار كمشر يتم اإلعير

تب عليه من  ك بطريقة حقوق الملكية(، وما يير مشير

كة ومساهميها  زيادة العوائد المستقرة للشر

كة  تبة عىل إتمام عملية العرض عىل المركز المالي للشر اآلثار المير
 المدرجة وعىل مساهميها 

 ل 

االستحواذ ستدعم نمو "ناقالت" وتعزز  صفقةإن 

ي كجزء من جهود 
كةاألداء المالي القوي الذي يأنر  الشر

ي 
لزيادة عوائد مساهميها ودعم مكانتها الرائدة ف 

ي كأكي    البحرية صناعةال
ناقل للغاز الطبيعي المسال ف 

 العالم

تب عىل إتمام  ي قد تير
اإليجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر النر

كة المدرجة  عملية اإلستحواذ أو اإلندماج غير المباشر عىل الشر
 ومساهميها 

 م 

عن أي عالقة مصالح بير  األشخاص المعنيير  بالعرض أو  اإلفصاح ال يوجد تضارب مصالح 
ي 
أعضاء مجالس إدارتها أو كبار المساهمير  فيها إن وجدت أو نف 

 وجود هذه العالقة 

 ن 

 

 


