
ال يتحمل �أي من م�سرف �لبحرين �ملركزي �أو �سوق �لبحرين للأور�ق �ملالية �أية م�سئولية عن �سحة و�كتمال �لبيانات و�ملعلومات �لو�ردة في ملخ�ص ن�سرة �الإ�سد�ر هذه وال يتحملون �سر�حة �أية م�سئولية �أي كانت عن 

�أية خ�سارة على �أي نحو ن�ساأت عن �العتماد كلياً �أو جزئياً على حمتويات هذه �لن�سرة. 

�ملعلومات �لتالية مت �إ�ستخر�جها من ن�سرة �الإ�سد�ر �ملتعلقة ب�سند�ت قر�ش قابلة للتحويل بقيمة 7.000.000 دينار بحريني ذ�ت �سعر فائدة 4.5% �سنويا ت�ستحق عام 2015 قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم عادية في �سركة ��ستري�د �ال�ستثمارية �ش.م.ب. )»�إ�ستري�د« �أو 

»�ل�سركة« �أو »�مل�سدر«(. ن�سرة �الإ�سد�ر و��ستمار�ت طلب �الكتتاب متو�فرة في مكتب مدير �الإ�سد�ر وبنك �ال�ستالم ووكيل �لتخ�سي�ش. هذ� �ملوجز ال يرمي �إىل �أن يكون ملخ�سا كامال للمعلومات �لو�ردة في ن�سرة �الإ�سد�ر. يتوجب على �الأ�سخا�ش �لر�غبني باالإكتتاب 

في �ل�سند�ت قر�ءة ن�سرة �الإ�سد�ر بالكامل. �لكلمات و�لعبار�ت �ملحددة في ن�سرة �الإ�سد�ر �سيكون لها نف�ش �ملعاين متى ��ستعملت في هذ� �ملوجز، ما مل يقت�سي �ل�سياق غري ذلك.  
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بنك �ال�ستلم ووكيل �لدفع ووكيل �الإحالة

بنك �لبحرين و�لكويت

ملخ�ص ن�سرة �الإ�سد�ر

طرح للإكتتاب �لعام
31 دي�سمرب 2009 تاريخ �إقفال �ل�سجل 

10 يناير 2010 تاريخ فتح �الكتتاب 

24 يناير 2010 تاريخ قفل �الكتتاب 

31 يناير 2010 تاريخ �لتخ�سي�ص 

�سند�ت قابلة للتحويل قيمتها 7.000.000 دينار بحريني بفائدة 4.5% �سنويا م�ستحقة في 2015 قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم عادية في �سركة ��ستري�د �ال�ستثمارية �ص. م. ب. مع خيار زيادة �لتخ�سي�ص

حتى ما يعادل 8.000.000 دينار بحريني من �ل�سند�ت �لقابلة للتحويل �الإ�سافية في حال زيادة �الإكتتاب عن حجم �ل�سند�ت �ملطروحة

�ل�سركة  �مل�سجلني في �سجالت  �مل�ساهمني  �الإد�رة«( جميع  �إ�ستري�د )»جمل�ش  �إد�رة  يدعو جمل�ش 

مع �مل�سجل في تاريخ قفل �ل�سجل وغري �مل�ساهمني لطلب �الكتتاب في طرح �سند�ت �لقر�ش �لقابلة 

للتحويل بقيمة 7.000.000 دينار بحريني ذ�ت �سعر فائدة 4.5% و�مل�ستحقة عام 2015 و�لقابلة 

للتحويل �إىل �أ�سهم عادية في ��ستري�د. 

1. تفا�سيل الإ�سدار

�سركة ��ستري�د �ال�ستثمارية �ش. م. ب.�مل�سدر:

�سركة �الأور�ق �ملالية و�ال�ستثمار �ش.م.ب )مقفلة(مدير �ال�سد�ر: 

بنك �لبحرين و�لكويت �ش.م.ب.وكيل �لدفع: 

بنك �لبحرين و�لكويت �ش.م.ب.بنك �ال�ستلم: 

�سوق �لبحرين لالأور�ق �ملاليةم�سجل �الأ�سهم: 

كي بي �م جي فخرووكيل �لتخ�سي�ص: 

كي بي �م جي فخرووكيل �لتحويل: 

بنك �لبحرين و�لكويت �ش.م.ب.وكيل �الحالة: 

عهد تر�ست ذ.م.م.وكيل �ل�سند�ت: 

قي�ش حامت �لزعبي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �مل�ست�سار �لقانوين: 

2. تفا�سيل طرح ال�سندات 

20.000.000 د.ب.ر�أ�ص �ملال �مل�سرح به

15.500.000 د.ب.ر�أ�ص �ملال �ملدفوع

7.000.000 د. ب.مبلغ �لطرح:

10 دينار بحريني وم�ساعفاتها�ل�سكل و�لفئة:

10 �سند�ت�حلد �الأدنى للكتتاب:

5 �سنو�تمدة �ل�سريان:

�لقيمة �الإ�سمية بالكامل عن �الإ�ستحقاق لل�سند�ت غري �ملحولة��سرتد�د قيمة �ل�سند�ت:

عدد �ل�سند�ت �لتي �سيتم 

�إ�سد�رها:

700.000 وقد ت�سل �إىل 1.500.000 �سند �إن مت تنفيذ خيار زيادة 

�لتخ�سي�ش بالكامل

100% من �ملبلغ �الأ�سلي لل�سند�ت�سعر �الإ�سد�ر:

100% من �لقيمة �ال�سمية�سعر �ال�سرتد�د:

4.5% ثابتة �سنويا�سعر �لفائدة:

ن�سف �سنويادفع �لفائدة:

كل �سند هو قابل للتحويل ح�سبما يرى حامل �ل�سند في تو�ريخ �لتحويل ن�سبة �لتحويل:

�إىل �الأعلى ما بني: ]10  )قيمة �سافي �الأ�سول لكل �سهم(  �سهمًا عاديًا 

من �أ�سهم �ل�سركة؛ �أو 27.39726 �سهمُا عاديُا من �أ�سهم �ل�سركة.

�الأقل بني 0.365 دينار بحريني �أو قيمة �سافي �الأ�سول كما يبان في �سعر �لتحويل:

بيانات �ل�سركة �ملالية �ملدققة للربع �الأخري قبل �لتحويل

�ست�سبح �ل�سند�ت قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم عادية في �ل�سركة �سنويًا حقوق �لتحويل:

�بتد�ًء من نهاية �لعام �لثالث.

31 دي�سمرب 2009تاريخ �إقفال �ل�سجل:

حقوق �مل�ساهمني 

�حلاليني:

�إقفال  تاريخ  في  عاديًا مملوكًا  �سهما   310 لكل  �سند�ت   3 �سر�ء  حق 

ب�سمان  �ل�سجل  �إقفال  بتاريخ  �ل�سركة  �أ�سهم  حاملي  يتمتع  �ل�سجل. 

�لتخ�سي�ش وفقُا حلقوقهم �إذ� ما �كتتبو� في �ل�سند�ت، وهو ما ميثل 

حق �الأولوية �خلا�ش بهم. يجوز حلاملي �الأ�سهم �الكتتاب في �سند�ت 

تزيد على حقوقهم في �الإ�سد�ر.

10 يناير 2010بد�ية فرتة �لطرح:

24 يناير 2010نهاية فرتة �لطرح:

3 فرب�ير 2010تاريخ �الإ�سد�ر:

3 فرب�ير 2015تاريخ �ال�ستحقاق:

�الأجل�لتقييم: طويل  �ئتماين  كتقييم   BBB ت�سنيف  على  �ل�سركة   ح�سلت 

وA3 كتقييم �ئتماين ق�سري �الأجل من قبل وكالة كابيتال �نتليجن�ش.

�لبحرين �الإدر�ج: �سوق  في  �ل�سند�ت  الإدر�ج  بطلب  �ملُ�سِدر  يتقدم  �أن  يتعني 

لالأور�ق �ملالية )“BSE”( فور �إ�سد�ر �ل�سند�ت.

�ستخ�سع �ل�سند�ت وتف�سر وفقًا لقو�نني مملكة �لبحرين.�لقانون �ملعمول به:

3. القرارات واملوافقة

قرر جمل�ش �الإد�رة في �جتماعه �ملنعقد في 27 �أكتوبر 2009 �سمن قر�ر�ت �أخرى، �إ�سد�ر �سند�ت 

�لثالثة  �ل�سنة  �إبتد�ًء من نهاية  للتحويل �سنويًا  لل�سند وهي �سند�ت قابلة  ب�سعر 10 دينار بحريني 

 من تاريخ �الإ�سد�ر. متت �ملو�فقة على �إ�سد�ر �ل�سند�ت من قبل �ملُ�سِدر بو��سطة �لقر�ر �ملتخذ في

وز�رة  �إخطار  مت  �ل�سركة.  مل�ساهمي  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  قبل  من   2009 نوفمرب   24

�ل�سناعة و�لتجارة و�سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية بنتائج �جتماعات �جلمعية �لعامة غري �لعادية 

للم�سدر وفقا ملتطلبات �لبند رقم 125 من قانون �ل�سركات �لتجارية. ح�سل �ملُ�سِدر على خطاب 

من �إد�رة مر�قبة �الأ�سو�ق �ملالية �لتابعة مل�سرف �لبحرين �ملركزي موؤرخ بتاريخ 21 دي�سمرب 2009 

ين�ش على عدم وجود مانع من ��ستخد�م ن�سرة �الإ�سد�ر.

4. معلومات عامة عن امل�سدر

كانت �إ�ستري�د تعرف باملا�سي با�سم �ل�سركة �لوطنية لال�ستري�د و�لت�سدير �ش. م. ب.، وهي �سركة 

م�ساهمة بحرينية عامة، تاأ�س�ست في �سنة 1973 مبوجب �ملر�سوم �الأمريي رقم 1973/9. وتعمل 

�ل�سركة مبوجب �سجل جتاري رقم 1545. �أ�سهمها متد�ولة في �سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية. يتمثل 

�الأ�سو�ق  في  �الإ�ستثمارية  �الأ�سول  من  متنوعة  مبجموعة  �ال�ستثمار  في  لل�سركة  �لرئي�سي  �لن�ساط 

�ملالية �ملحلية و�لدولية.

5. عنوان املكتب امل�سجل للم�سدر

�لطابق 38، برج �ملوؤيد، �ساحية �ل�سيف

�ش. ب. 1080 �ملنامة، مملكة �لبحرين

+973 17 585400 هاتف: 

+973 17 585444 فاك�ش: 

6. حقوق التنازل

في  حقوقهم  من  جزء  �أو  كامل  قبول  �ل�سجل  �إقفال  بتاريخ  و�مل�سجلني  �ملوؤهلني  للم�ساهمني  يجوز 

�ل�سند�ت. �إن حق �الكتتاب في �ل�سند�ت من قبل حامل �ل�سهم قابل للتنازل مما يتيح للم�ساهمني 

غري �لر�غبني في �الكتتاب في بع�ش �أو كافة �ل�سند�ت بيع حقوقهم لطرف ثالث قد يكون ممثاًل 

�أو �أي طرف ثالث. يجوز حلامل �ل�سهم بيع هذه �حلقوق خالل فرتة  �أ�سهم �ملُ�سِدر  الأحد حاملي 

�الكتتاب فقط.

7. امل�ساهمون الحاليون

�الأ�سهم  من  �أكرث  �أو   %5 ميلكون  �لذي  ��ستري�د  م�ساهمي  كبار  متثل   ،2009 �سبتمرب   30 في  كما 

فهي  �ملتبقية  �الأ�سهم  �أما  �لوطني.  �لبحرين  وبنك  )�لتقاعد(  �الإجتماعي  للتاأمني  �لعامة  بالهيئة 

موزعة على نطاق و��سع على �لعامة. 

ن�سبة �المتلك )%(عدد �الأ�سهم �ململوكة�أ�سم �مل�ساهم

18.59%28.819.874�لهيئة �لعامة للتاأمني �الإجتماعي )�لتقاعد(

11.09%17.182.311بنك �لبحرين �لوطني

70.32%108.997.815�لعامة

100%155.000.000�ملجموع

8. ادراج واأداء ال�سهم

�أ�سهم ��ستري�د مدرجة في �سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية. �ت�سم �أد�ء �سهم �ل�سركة خالل �خلم�ش 

�سنو�ت �ملا�سية بالتقلب مما يعك�ش طبيعة عمليات �ل�سركة و�لتقلب في �أ�سو�ق �الأ�سهم �الإقليمية. 

حقق �سهم �ل�سركة تفوقًا كبريً� على �أد�ء موؤ�سر �سوق �لبحرين �لعام وموؤ�سر �ال�ستثمار في �لبحرين 

 .2005 عام  خالل  �الأرباح  لنمو  نتيجة  قويًا  �إرتفاعُا  �ل�سهم  �سجل  وقد   .2006-2004 �لفرتة  في 

�ملالية  �الأ�سو�ق  في  �حلاد  بالت�سحيح  تاأثرً�   2006 عام  خالل  �ل�سهم  �سعر  هبط  فقد  ذلك  ومع 

�الإقليمية. حت�سنت ربحية �ل�سركة عام 2007 مما �أدى مرة �أخرى �إىل �إرتفاع �سعر �ل�سهم. وخالل 

عام 2009 وحتى �ليوم، كان �أد�ء �ل�سهم دون �أد�ء �ملوؤ�سر حيث كانت �لتقلبات في �لبيئة �لعاملية 

�ملالية و ربحية �ل�سركة �ملحدودة قد قلال من جاذبية �سهم �سركة ��ستري�د.  وبقي ن�ساط �لتد�ول 

�ل�سهم 27.540 �سهما خالل  �ليومي على  �ل�سهم منخف�سًا حيث بلغ متو�سط حجم �لتد�ول  على 

�ل�سنة �ملا�سية.

9. �سيا�سة توزيع الأرباح

�حلقوق  في  بالت�ساوي  �ل�سند�ت  حتويل  عقب  �ل�سند�ت  حلاملي  �ملطروحة  �الأ�سهم  �ستعامل 

�الأرباح  على  �حل�سول  في  �حلق  ذلك  في  مبا  لل�سركة  �الأخرى  �لعادية  �الأ�سهم  مع  و�اللتز�مات 

�مل�ستقبلية عند �الإعالن عنها. يتوقف قر�ر توزيع �الأرباح ب�سورة م�ستمرة و�ملبلغ �لناجت عن ذلك، 

لل�سركة  �مل�ستقبلي  �لنمو  لدعم  �ملال  ر�أ�ش  ومتطلبات  �ل�سركة  �أرباح  على  �أخرى،  �أ�سياء  بني  من 

�الأرباح و�لعو�مل �الأخرى ح�سبما ير�ها  لتوزيع  �لبحريني  �لقانون  و�ملتطلبات �ملعمول بها مبوجب 

جمل�ش �الإد�رة وم�ساهمي �ل�سركة ذوي �ل�سلة. ومع ذلك لي�ش هناك �أي تاأكيد �أن �ل�سركة �ستو��سل 

توزيع �الأرباح.

10. جمل�س الإدارة

يتكون جمل�ش �إد�رة �ملُ�سِدر من 9 �أع�ساء. �أي م�ساهم ميتلك على �الأقل 10% من ر�أ�ش مال �ل�سركة 

�جتماع �جلمعية  في  �لباقني  �الأع�ساء  �نتخاب  ويتم  �الإد�رة.  له في جمل�ش  ليعني ممثل  له �حلق 

�لعمومية �لعادي. 

يتكون جمل�ش �إد�رة �ملُ�سِدر من �الأ�سخا�ش �الآتي �أ�سماوؤهم. كما في 30 �سبتمرب 2009: 

�ملن�سب��سم ع�سو جمل�ص �الإد�رة

رئي�ش جمل�ش �الإد�رة�ل�سيد: نور �لدين عبد �هلل نور �لدين

نائب رئي�ش جمل�ش �الإد�رة�ل�سيد: ر��سد �إ�سماعيل �ملري

�لع�سو �ملنتدب�ل�سيد: عبد �لرحمن حممد �سيف جم�سري

ع�سو جمل�ش �إد�رة�ل�سيد: ح�سني حممد عامر

ع�سو جمل�ش �إد�رة�ل�سيد: يو�سف �سالح �ل�سالح

ع�سو جمل�ش �إد�رة�ل�سيد: عبد �لر�زق عبد �هلل ح�سن

ع�سو جمل�ش �إد�رة�ل�سيد: عبد �هلل جم�سري

ع�سو جمل�ش �إد�رة�ل�سيد: عدنان �لب�سام

ع�سو جمل�ش �إد�رة�ل�سيد:مازن عبد �لكرمي

11. ملخ�س الأداء للخم�س �سنوات ال�سابقة

فيما يلي ملخ�ش باملعلومات �ملالية �ل�سابقة للُم�سِدر:

للعام �ملنتهي في 31 دي�سمرب:

)دينار بحريني(

*2009/09/30

)باالآف(

2008

)باالآف(

2007

)باالآف(

2006

)باالآف(

2005

)باالآف(

2004

)باالآف(

15.9196.52915.3129.751)10.122(3.851دخل �ال�ستثمار

8442.1061.8681.9011.5481.143�لدخل من �ل�سركات �لزميلة

4.84518217.9818.88017.32811.096�إجمايل �لدخل 

4.3563.3904.3862.4603.0992.044�إجمايل �مل�ساريف

13.5966.42014.2299.052)11.054(449�سافي �لربح

15.50015.50011.02111.0219.1847.986ر�أ�ش �ملال �مل�ساهم

56.10457.67465.89058.29656.16145.895حقوق �مل�ساهمني

10.60918.93547.00035.57245.59736.226�أور�ق �لتد�ول

27.35928.20019.99319.71215.0369.073�أور�ق متاحة للبيع

10.40012.43932.49525.54125.24616.840�أرباح حمتجزة

75.06679.86396.22277.96476.42156.492�إجمايل �الأ�سول

*مر�جعة غري مدققة

12. ا�ستخدام العائدات

�سيتم �إ�ستخد�م عائد�ت �الإ�سد�ر في متويل ن�ساطات �ل�سركة �لعادية لالإفادة من �لفر�ش �ملتاحة 

بقيمة ديون  ل�سد�د  �لعائد�ت  من  جزء  �إ�ستخد�م  يتم  كما  �الأ�سول.  �أنو�ع  كافة  في   لالإ�ستثمار 

25 مليون دوالر �أمريكي ت�ستحق منت�سف عام 2010.

13. التخ�سي�س

للم�ساهمني  �أو  �أقل  �أو  حقوقهم  بكامل  �كتتبو�  �لذين  للم�ساهمني  �أوال  �ل�سند�ت  تخ�س�ش  �سوف 

�ملتنازلني عن كامل حقوقهم �أو �أقل �إىل طرف ثالث. بعد ذلك  �سيتم تخ�سي�ش �لر�سيد �ملتبقي 

حلاملي �الأ�سهم �لذين يطلبون �سند�ت تزيد عن حقوقهم على �أ�سا�ش تنا�سبي مع ما ميلكون من 

تقدمو�  �لذي  �لعامة  على  مكتتبة  غري  ح�س�ش  �أي  تخ�سي�ش  �لت�سجيل. �سيتم  تاريخ  في  �أ�سهم 

لالكتتاب في �لطرح وفقًا  لتقدير ُم�سِدر �ل�سند�ت.

14. طريقة الكتتاب

يجب �أن تقدم �لطلبات في ��ستمارة طلب �الكتتاب �ملن�سو�ش عليها و�أن ت�ستكمل بالكامل باللغة  	•
فيما  �ملكتملة  غري  �لوثيقة. �لطلبات  هذه  في  �لو�ردة  للتعليمات  وفقًا  �الإجنليزية  �أو  �لعربية 

يخ�ش �أي تفا�سيل معر�سة للرف�ش.

يجب توقيع ��ستمارة �الكتتاب على �لنحو �ملر�د من قبل �ل�سخ�ش �ملتقدم لالكتتاب )في حالة  	•
من  �ملتقدمني  حالة  )في  بالتوقيع  �ملفو�سني  �الأ�سخا�ش  قبل  من  �أو  �الأفر�د(  من  �ملتقدمني 

�ملوؤ�س�سات(.  في حالة �لق�سر فيجب على ويل �الأمر �لطبيعي �أو �لقانوين �أن يوقع على ��ستمارة 

طلب �الكتتاب نيابة عن �ساحب �لطلب �لقا�سر مع ذكر �ل�سفة �لتي يوقع بها.  

�إن �حلد �الأدنى لكل ��ستمارة هو 10 �سند�ت. �سيتم رف�ش �أي طلب مقدم للح�سول على �أقل من  	•
10 �سند�ت.  ال يوجد هناك قيد حمدد الأق�سى عدد من �ل�سند�ت �لتي ميكن �لتقدم للح�سول 

عليها �إال �أن �الكتتاب للمبالغ �لتي تتجاوز �حلد �الأدنى ملبلغ �الكتتاب يجب �أن تكون مب�ساعفات 

�سحيحة لـ 100 دينار بحريني.

على مقدمي �لطلبات من �الأفر�د �لتقدم مبا يلي: 	•
جو�ز �ل�سفر ون�سخة منه،  �أ( 

بطاقة تعريف �لهوية )�أو ما يعادلها( ون�سخة منها،  ب( 

�ملتقدم  عن  بالنيابة  ويوقع  �لطلب  يقدم  �لذي  �لقانوين  �الأمر  ويل  هوية  تعريف  بطاقة  ت( 

�لقا�سر و�سورة منها.

يلي: مبا  �لتقدم  �ملوؤ�س�سات  من  �لطلبات  مقدمي  على  	•
�سورة عن �ل�سجل �لتجاري �أو �سهادة �لتاأ�سي�ش، ث( 

ر�سالة �أ�سلية مطبوعة على �الأور�ق �لر�سمية للموؤ�س�سة تخول �ل�سخ�ش )�الأ�سخا�ش( �لذي  ج( 

يظهر توقيعه )توقيعهم( في ��ستمارة طلب �الكتتاب،. 

�ملوؤ�س�سة  عن  نيابة  بالتوقيع  قامو�  �لذين  )�الأ�سخا�ش(  بال�سخ�ش  �خلا�ش  �ل�سفر  جو�ز  ح( 

ون�سخة عنه،

توقيعه  �لظاهر  )�الأ�سخا�ش(  لل�سخ�ش  يعادلها  ما  �أو  �لهوية  وثيقة  من  ون�سخة  �أ�سل  خ( 

)توقيعاتهم( بالنيابة عن �ملوؤ�س�سة.

في حال �لتنازل، يجب على �مل�ساهمني من �الأفر�د و�ملتنازل �إليهم تقدمي �أ�سول و�سور بطاقة  	•
تعريف �لهوية وجو�ز �ل�سفر.  كما يجب على �مل�ساهمني من �ملوؤ�س�سات تقدمي �سورة من �سهادة 

�أو من �سهادة �لتاأ�سي�ش باالإ�سافة �إيل �أ�سول و�سور بطاقة  �ل�سجل �لتجاري �خلا�ش بال�سركة 

عن  نيابة  للتوقيع  )�ملخولني(  �ملخول  )�الأ�سخا�ش(  لل�سخ�ش  �ل�سفر  وجو�ز  �لهوية  تعريف 

�ل�سخ�ش )�الأ�سخا�ش(  �لر�سمية تخول  �ملوؤ�س�سة  �أور�ق  �أ�سلية مطبوعة على  �ملوؤ�س�سة ور�سالة 

�الإكتتاب  في  حقوقهم  عن  �لتنازل  �الكتتاب  طلب  ��ستمارة  في  )توقيعاتهم(  توقيعه  �لظاهر 

بال�سند�ت نيابة عن �ملوؤ�س�سة.

يقت�سر تقدمي �لطلبات لالإكتتاب في �أ�سهم �إ�سافية على حاملي �الأ�سهم �لذين �كتتبو� بحقوقهم  	•
بالكامل ومل يقدمو� �أي تنازل. 

يجب ت�سليم ��ستمار�ت طلب �الإكتتاب �مل�ستوفاة لل�سروط باالإ�سافة �إىل مبالغ �الكتتاب قبل �أو  	•
خالل تاريخ �إقفال �الإكتتاب، في �لفرع �لرئي�سي لبنك �الإ�ستالم على �لعنو�ن �لتايل:

�سارع �حلكومة

�ملنامة، مملكة �لبحرين

تلفون: 207400 17 – 207557 17

فاك�ش: 210636 17

يجب �أال يتم �إر�سال ��ستمار�ت طلب �الإكتتاب �إىل ُم�سدر �ل�سند�ت �أو م�سجل �الأ�سهم  	•

15. اإعالن جمل�س الإدارة

يتحمل �أع�ساء جمل�ش �الإد�رة �لو�ردة �أ�سماوؤهم في ملخ�ش ن�سرة �الإ�سد�ر هذه م�سئولية �ملعلومات 

�لو�ردة بها. وعلى حد علم و�عتقاد �أع�ساء جمل�ش �الإد�رة �لذين توخو� �حلذر �ملعقول ل�سمان ذلك، 

فاإن �ملعلومات �لو�ردة في هذه �لوثيقة تاأتي متما�سية مع كافة �حلقائق وال تت�سمن �أي �إ�سقاطات من 

�ساأنها �أن توؤثر على �أهمية �لوثيقة وكمالها.

جمل�ص �الإد�رة

�سركة ��ستري�د �ال�ستثمارية �ص.م.ب.

م�سجل �الأ�سهم

�سوق �لبحرين للأور�ق �ملالية

مـديــر �الإ�ســـد�ر

�سركة �الأور�ق �ملالية و�الإ�ستثمار �ص.م.ب. )م(

[ /

وكيل �ل�سند�ت

كي.بي.�م.جي. فخروعهد تر�ست

�ملدقق ووكيل �لتحويل ووكيل �لتخ�سي�ص �مل�ست�سار �لقانوين

قي�ص حامت �لزعبي للمحاماة 

و�ال�ست�سار�ت �لقانونية


