
 

 

( العادييناألولى )المستثمرين  ةإعالن عن زيادة حجم الطرح للشريحة الثانية )المستثمرين المحترفين( وخفض حجم الطرح للشريح

 بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي االكتتاب في شركة  في

سهم   1,261,528,100إلى    1,191,283,632تم زيادة عدد األسهم المطروحة للشريحة الثانية )المستثمرين المحترفين( من   •

من اجمالي    %92.781إلى     %87.615عادي، بما يساوي زيادة في حجم الطرح للشريحة الثانية )المستثمرين المحترفين( من  

 األسهم المطروحة. 

 

سهم عادي،    98,151,900إلى   168,396,368( من العاديينتم خفض عدد األسهم المطروحة للشريحة األولى )المستثمرين  •

من اجمالي األسهم     %7.219إلى     %12.385( من  العاديينبما يساوي نقصان في حجم الطرح للشريحة األولى )المستثمرين  

 المطروحة. 

 

 13دون تغيير حيث يبدأ االكتتاب في   ي محددة في نشرة االكتتاب العامكما هسهم الطرح ومجموع عدد أاالكتتاب   تظل مواعيد •

 .2023مارس  17وينتهي في  2023مارس 

 

"( اليوم، بعد الحصول على  الشركة" أو "بريسايت)"  شركة بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سيتعلن : 2023مارس  8أبو ظبي، إ.ع.م.، 

ا هيئة  والسلع موافقة  المالية  في  ألوراق  ممارسة حقها  المحترفين(، عن  )المستثمرين  الثانية  للشريحة  المطروحة  األسهم  في   زيادة عدد 

سهم عادي، بما يساوي زيادة في حجم    1,261,528,100إلى    1,191,283,632من  "(  االكتتاب العاماالكتتاب العام لشركة بريسايت )"

تم خفض عدد  . وبالتوازي،  من اجمالي األسهم المطروحة  %92.781إلى     %87.615ين المحترفين( من  الطرح للشريحة الثانية )المستثمر 

سهم عادي، بما يساوي نقصان في     98,151,900إلى     168,396,368( من  العادييناألسهم المطروحة للشريحة األولى )المستثمرين  

   من اجمالي األسهم المطروحة.  %7.219إلى   %12.385( من العاديينحجم الطرح للشريحة األولى )المستثمرين 

 سهم عادي في الشركة ومواعيد الطرح كما هي دون تغيير. 1,359,680,000يظل حجم الطرح اإلجمالي لالكتتاب العام ويمثل 

 .2023مارس  27بريسايت في التداول في سوق أبوظبي لألوراق المالية في  من المتوقع أن تبدأ

 

  



 

 

 إعالن إخالء المسؤولية  

ال يشكل هذا اإلعالن أو يعتبر جزًءا من أي طرح أو دعوة للبيع أو إصدار، أو أي استدراج ألي عرض للشراء  
اإلعالن أو أي جزء منه أو واقعة توزيعه  أو االكتتاب في األسهم أو األوراق المالية األخرى، وال يشكل هذا  

سندًا يمكن االعتماد عليه أو يعتمد عليه في ما يتعلق بأي عقد أو التزام أو أن يكون بمثابة حافز للدخول في  
أي عقد أو التزام على اإلطالق. يجب أن يستند المستثمرون لشراء أي من األسهم المشار إليها في هذا اإلعالن 

لواردة في نشرة االكتتاب التي ستنشرها شركة بريسايت ايه اي هولندينغ بي ال سي )الشركة(  على المعلومات ا
في الوقت المناسب في ما يتعلق باالكتتاب العام المقترح بأسهمها وبالقبول الحقًا بإدراج أسهمها والتداول بها  

كانية توزيع هذا اإلعالن والمعلومات  في سوق أبوظبي لألوراق المالية. قد تضع قوانين بعض الدول قيودًا على إم
والمعلومات   المستندات  على  أو  اإلعالن  هذا  الحائزين على  األشخاص  ويتوجب على  به،  المتعلقة  األخرى 
المشار إليها فيه أن يطلعوا بأنفسهم على هذه القيود وأن يتقيدوا بها باعتبار أنه يمكن أن يشكل عدم االلتزام  

 ين المتعلقة باألوراق المالية في هذه الدول.بهذه القيود مخالفة للقوان 

بصورة خاصة، ال يمكن أن يشكل هذا اإلعالن وال أن يتضمن عرضًا أو استدراج عرض لشراء األوراق المالية  
أو االكتتاب بها من قبل أي من األشخاص في الواليات المتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان، أو  

يكون فيها هذا العرض أو استدراج العروض مخالف للقانون. ال يجوز عرض األوراق المالية    في أي دولة أخرى 
المشار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الواليات المتحدة األمريكية، كما أنه لم ولن يتم تسجيلها باالستناد  

األوراق المالية السارية في الواليات  أو باالستناد إلى قوانين    1933إلى قانون األوراق المالية األمريكي لعام  
أستراليا أو في كندا أو في اليابان. لن يكون هناك طرح لالكتتاب العام لألوراق المالية  األمريكية أو في  المتحدة  

في أي دولة بخالف دولة اإلمارات العربية المتحدة. لن توزع أو ترسل، وال يجوز توزيع نسخ من هذا اإلعالن  
 الواليات المتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان. أو إرسالها إلى 

أن   منها  عائد  وأي  المالية  األوراق  وقيمة  لسعر  يمكن  العام.  بالطرح  تتعلق  توصية  اإلعالن  هذا  يشكل  ال 
ينخفض، كما يمكن أن يرتفع، وقد تفقد كامل قيمة استثمارك. على األشخاص المطلعين على هذا اإلعالن أن  

، قبل شراء أية أوراق مالية من الشركة، إلى التأكد من أنهم يفهمون بالكامل المخاطر المحددة في نشرة  يعمدوا



 

 

االكتتاب المعدة للطرح العام لدى نشرها، ومن أنهم يقبلون بهذه المخاطر. ال توجد ضمانات على أن الطرح  
لمالية واالستثمارية على نوايا الشركة أو أي  العام سيتم، وال يجدر بالمستثمرين المحتملين أن يسندوا قراراتهم ا

شخص آخر مرتبط بالطرح العام في هذه المرحلة، ويتوجب على المستثمرين المحتملين أن يطلعوا على رأي  
 مستشار محترف فيما يتعلق بمالءمة الطرح العام لألشخاص المعنيين.

في ذلك بيانات متعلقة بأعمال الشركة ووضعها  "، بما  تطلعيهيتضمن هذا اإلعالن بيانات أو معتقدات أو آراء "
فيه   تعمل  الذي  وبالمجال  الشركة وخططها  وباستراتيجية  والنمو  والتوقعات  والسيولة  العمليات  ونتائج  المالي 
الشركة. تتضمن هذه البيانات التطلعيه مخاطر معروفة وغير معروفة وأحداث غير مؤكدة، يخرج عدد منها  

وتستن الشركة،  سيطرة  تحديد  عن  يتم  المستقبلية.  األحداث  حول  وتوقعاتها  الحالية  اعتقاداتها  إلى  جميعها  د 
البيانات التطلعيه في بعض األحيان من خالل استخدام المصطلحات التطلعيه مثل "يعتقد" و "يتوقع" و "قد" و  

"يتنبأ" و "يستمر"    "سوف" و "يمكن" و "ينبغي" و "يجب" و "يخاطر" و "يعتزم"، و "يقدر" و"يهدف" و "يخطط" و 
و "يفترض " و "تم وضعه" و"يتوقع" والسلبي منها، ومصطلحات تندرج منها أو مشابهة لها، أو باإلشارة إلى  
االستراتيجية والخطط واألغراض واألهداف واألحداث المستقبلية أو النوايا. تشمل البيانات التطلعيه جميع األمور  

ئق تاريخية، وقد تختلف هذه البيانات التطلعيه وهي غالبًا تختلف في  التي تنطوي على تنبؤات وال تعتبر حقا
الواقع عن النتائج الفعلية. يشار إلى البيانات التطلعيه في عدة أجزاء من هذا اإلعالن وهي تشمل بيانات تتعلق  

وهي تخضع للمخاطر  بالنوايا والمعتقدات والتوقعات الحالية للمدراء أو للشركة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية،  
المتعلقة باألحداث المستقبلية وللمخاطر األخرى والشكوك واالفتراضات المتعلقة بأعمال الشركة بما فيها، من  
 بين أمور أخرى، نتائج العمليات والوضع المالي وآفاق الشركة والمجال التي تعمل فيه ونموها واستراتيجياتها.

مستقبلية سوف تتحقق؛ وقد تختلف األحداث أو النتائج الفعلية بشكل  ال توجد ضمانات على أن هذه النتائج ال
جوهري نتيجة للمخاطر واألحداث غير المؤكدة التي تواجه الشركة والتي يمكن أن تؤدي إلى اختالف النتائج  

البيانات  الفعلية جوهريًا عن النتائج المستقبلية المشار إليها صراحة أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعيه. تشير 
التطلعيه الواردة في هذا اإلعالن فقط إلى المرحلة التي تبدأ بتاريخ هذا اإلعالن. تخلي الشركة والشركات التابعة  
لها مسؤوليتها صراحًة من أي التزام أو تعهد باإلفصاح علًنا عن أي تحديثات أو مراجعات ألي بيانات تطلعيه  



 

 

وقعاتها أو أي تغيير في األحداث أو الشروط أو الظروف التي  واردة في هذا اإلعالن لتعكس أي تغيير في ت
 تستند إليها هذه البيانات ما لم تكن ملزمة بما تقّدم بموجب القانون المعمول به.

 


