
 

 

توقيع  اتفاقية شراء حصص مقابل إصدار أسهم مع  م تم2018ابريل  30افق هـ املو 1439شعبان  14انه في يوم االثنين بتاريخ تعلن شركة باتك 

كل من السيد/ عبدهللا إبراهيم عبدالرحمن الداود والسيد/ عبدهللا عبدالرحمن محمد السالم والسيد/ محمد مصطفى إبراهيم الجنهي 

مائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وخمسون "( سيقوم بموجبها السيد/ عبدهللا إبراهيم عبدالرحمن الداود ببيع البائعون )"

( من رأسمال أمنكو، وسيقوم والسيد/ عبدهللا عبدالرحمن محمد السالم ببيع مائة وخمسة وخمسون %1.56نسبته ) ( حصة تمثل ما155.556)

والسيد/ محمد مصطفى إبراهيم الجنهي ( من رأسمال أمنكو ، وسيقوم %1.56نسبته ) ( حصة تمثل ما155.556ألف وخمسمائة وستة وخمسون )

( من رأسمال أمنكو إلى شركة باتك بقيمة إجمالية تم تقييمها بمبلغ خمسون مليون %2( حصة تمثل ما نسبته )200.000ببيع مائتي ألف )

( 50.000.000مليون )( ريال سعودي تقسم على عدد الحصص املباعة وذلك مقابل قيام شركة باتك بإصدار أسهم بقيمة خمسون 50.000.000)

 "(.  الصفقةريال سعودي )"

اء البائعين في تعميم املساهمين الخاص بالصفقة وذلك بنكل من وألغراض الصفقة، سيتم تحديد عدد األسهم التي ستصدرها شركة باتك إلى 

ميم املساهمين لهيئة السوق املالية على أن ال يوم السابقة على تاريخ تقديم املسودة األولى من تع 60على متوسط سعر السهم الكمي لباتك لفترة 

 من سعر اإلغالق في تاريخ تقديم املسودة األولى من تعميم املساهمين لهيئة السوق املالية.   %7يزيد أو يقل هذا السعر عن 

( من %100بالكامل، ما نسبته )وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك شركة باتك، مباشرة أو من خالل إحدى شركاتها التابعة واململوكة من قبلها 

باتك. سيتم  شركة في الحاليين املساهمين ملكية نسبة إلى انخفاض الصفقة استكمال بعد باتك شركة مال رأس أمنكو. وسيؤدي زيادة رأسمال

 لتحديد نسبة امللكية املجتمعة للبائعين بعد استكمال الصفقة في شركة باتك في تعميم املساهمين الخاص بالصفقة 
ً
لقيمة املحددة لسهم وفقا

 شركة باتك.

 ومن املتوقع أن ينتج عن الصفقة قيمة استثمارية إضافية ملساهمي شركة باتك تتضمن الفوائد االستراتيجية التالية: 

 زيادة اإلستثمار في امنكو واإلستفادة من النمو املتوقع للقطاع األمني وخدمات الحراسة في املستقبل •

كامل بين شركتي امنكو وباتك مع إمكانية تحسين خدمات الدعم املالية وتكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية وتنفيذ السماح لإلندماج ال •

 وإدارة العمليات على مستوى املجموعة

 

ستثمار، وزارة التجارة واال وتخضع االتفاقية لعدد من الشروط واألحكام والتي تشمل الحصول على املوافقات النظامية الالزمة من وزارة الداخلية، 

فة اوموافقة هيئة السوق املالية على زيادة رأس مال شركة باتك وإصدار أسهم العوض للبائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العالقة باإلض

و أمام د التأسيس املعدل ألمنكو توقيع عق إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة باتك على زيادة رأسمالها



 

. وتنص االتفاقية على شروط أخرى إضافية منها تعهد البائعين بأن لن يقدموا بشكل مباشر أو غير مباشر، أية مطالبة ضد الشركة كاتب العدل

 من اإلقر 
ً
 ارات والضمانات.  أو أعضاء مجلس إدارتها أو كبار موظفيها أو موظفيها أو الشركاء فيها. كما تتضمن االتفاقية عددا

 وتنص االتفاقية على انتهاءها بحلول أي مما يلي: 

 .عدم املوافقة على إصدار القرارات املطلوبة لإلتمام الصفقة لباتكالتاريخ الذي تقر فيه الجمعية العامة غير العادية  .1

طرا  سبيب أو تبرير لإلنهاء ودون أي أثر على أي من األ إنهاء االتفاقية من قبل باتك عن طريق إرسال إخطار كتابي للبائعين بدون الحاجة إلى ت .2

 .أو التزام بالتعويض

إنهاء االتفاقية من قبل أي من أطرافها بعد إرسال إخطار كتابي لألطرا  األخرى في أي وقت بعد إخفاق أي من األطرا  بااللتزام بأي من  .3

 .شريطة أن يتعلق اإلخفاق في كال الحالتين بأمر جوهري في سياق الصفقةشروط اتفاقية الصفقة أو أي من القوانين والتشريعات السارية، 

 أو أي تاريخ أخر في حالة التمديد من قبل باتك. 2018يوليو  30في حال لم يتم إتمام الصفقة بنهاية يوم   .4

 وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود أي أطرا  ذو عالقة فيما يتعلق بالصفقة. 

كمستشار مالي للصفقة، ومكتب مهند بن سعود السعود آل رشيد للمحاماة واالستشارات  (SWICORP)شركة وقد قامت شركة باتك بتعيين 

 القانونية بالتعاون مع بيكر بوتس ال ال بي كمستشار قانوني للصفقة.   

 وستقوم شركة باتك باإلعالن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها. 


