
 

 بنك بروة يعلن عن إرسال إشعارات التخصيص ورد ا!بالغ الفائضة بعد ا"ستكمال
الناجح ل#كتتاب في زيادة رأس ا!ال

 
 أعلن بنك بروة، أسرع البنوك نمواً في قطر عن إرسال إشعارات التخصيص ورد ا#بالغ- 2012 يناير 15الدوحة – 

  وشهدت إقبا(ً من ,2011  ديسمبر 29الفائضة من عملية ا(كتتاب في زيادة رأس ا#ال التي استكملها البنك بتاريخ 
%.113ا#ساهم$ حيث حقق ا(كتتاب نسبة تغطية بلغت 

 24 سهمـاً جديداً ل*كتتاب للمساهم$ ا#سجل$ بسجل ا#ساهم$ بالبنك في نهاية دوام يوم 109,130,900شمل الطرح  
  مليار ريال مطروحة ل*كتتاب1,7 مليار ريال من أصل, 1,9بلغت القيمة ا'جمالية ل&سهم ا#كتتب بها  وقد, 2011أكتوبر 

 مليون  ريال قطري عن قيمة ا(كتتاب ا#طلوبة.233أي بزيادة إجمالية قدرها 

  بعد: “وفي تعليقه على ا(كتتاب قال ط*ل أحمد الخاجه ، رئيس إدارة ا#ستثمرين وع*قات ا#ساهم$ في بنك بروة
  ، تم ا(نتهاء من إعداد الكشوف الجديدة%113استكمال عملية ا(كتتاب في زيادة رأس ا#ال بنجاح و بنسبة تغطية تبلغ 

 للمساهم$ وتخصيص ا%سهم ا#طروحة من ا(كتتاب للمساهم$، حيث تم ا(نتهاء من إصدار إشعارات التخصيص ورد
 ا#بالغ الفائضة من ا(كتتاب في زيادة رأس ا#ال في بنك بروة وإرسال ا'شعارات إلى صناديق البريد  الخاصة

"با#ساهم$

:وقد تم رد ا#بالغ الفائضة بإحدى الطريقت$ التاليت$
 بالنسبة للمساهم$ ا#كتتب$ بواسطة الشيكات البنكية تم إرفاق شيك با#بلغ الفائض مع إشعار-

.التخصيص الذي أرسل بالبريد ا#سجل
 بالنسبة للمساهم$ ا#كتتب$ عن طريق التحويل البنكي من حسابهم لدى بنك بروة، تم رد ا#بلغ الفائض-

.وتحويله إلى الحساب البنكي لدى بنك بروة وا#ذكور في طلب ا(كتتاب

  لضمان سير عملية التخصيص ورد ا#بالغ بشكل سلس، قامت إدارة ا#ستثمرين: “واستكمل السيد ط*ل الخاجة قائ*ً
 وع*قات ا#ساهم$ بالتواصل مع ا#ساهم$ من خ*ل إرسال رسائل نصية إلى هواتفهم الجوالة 'ع*مهم بالتخصيص ورد

"ا#بالغ الفائضة كما يمكن للمساهم$ التواصل مع ا'دارة من خ*ل الهاتف والفاكس البريد ا'لكتروني

 خصصت إدارة ا#ستثمرين وع*قات ا#ساهم$ فريقـاً ل)جابة عن استفسارات  السادة ا#ساهم$ خ*ل ساعات العمل
  أو عن investor@barwabank.com او عن طريق البريد ا'لكتروني+ 974 44488777الرسمية على هاتف رقم 

+.974 44488676طريق فاكس رقم : 

انتهى

mailto:investor@barwabank.com

