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في أسهم زيادة رأس مالاكتتاب عام   

 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.  

 
 موجز أحكام اإلصدار الرئيسية

 

يجب قراءة الموجز التالي كمقدمة للمعلومات التفصيلية اإلضافية التي تظهر في أي جزء آخر في هذه النشرة والتي يخضع 

لها هذا الموجز. ال يشتمل هذا الموجز على جميع المعلومات التي يتعين على المساهمين والمستثمرين المحتملين دراستها 

ال يمثل معلومات مكتملة. وبناء على ذلك، ينبغي أن يستند أي قرار ألي مكتتب  حيث األسهمقبل اتخاذ قرار اإلكتتاب في 

 على دراسة هذه النشرة بالكامل وليس جزء فقط منها.  األسهممحتمل في 

 

 أحكامعلى وجه التحديد في هذا الموجز، المعاني المبينة لها في " -وغير المعرفة-تحمل المصطلحات المكتوبة بخط مميز 

 ".ليمات اإلكتتاب والبيانات المتعلقة بإصدار االسهموشروط وتع

 

 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.  الشركة المصدرة

  

 مقابل قاعة التشريفات - 55طريق المطار  -مطار الكويت الدولي  -مدينة الحرية  عنوان الشركة المصدرة

 تاري    خ التأسيس

 

 4002مارس  3

 تاري    خ اإلدراج في بورصة الكويت 

 

 4002يناير  42

 د.ك. )اثنان وعشرون مليون دينار كويتي(.  4400000000 رأس المال المصرح به 

  

 د.ك. )عشرون مليون دينار كويتي( مدفوعة بالكامل.  4000000000 زيادة رأس المالرأس المال المصدر والمدفوع قبل 

 

 كويتي(د.ك. )مليوني دينار   400000000 القيمة االسمية لزيادة رأس المال
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 القيمة اإلجمالية لعالوة اإلصدار

 

 د.ك. )ثمانية ماليين دينار كويتي( 200000000

 

 د.ك. )اثنان وعشرون مليون دينار كويتي(.  4400000000 رأس المال المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال

 

 المساهمات العينية

 

 ال يوجد. 

 

المساهمون المؤهلون أصحاب حق األولوية في 

 اإلكتتاب في أسهم الطرح

 

ويجوز لكل مساهم مؤهل  4044يونيو  40المساهمين المسجلين في تاري    خ 

 اإلكتتاب. 

 0100يونيو  01 تاري    خ االستحقاق أو تاري    خ السجل

 4044ابريل  43 عالوة اإلصدار  تاري    خ تقييم

 

 من فترةاإلكتتاب
ً

 بفترة اإلكتتاب( وينتهي  0100يونيو  01  يفتح باب اإلكتتاب اعتبارا
ً

)مشموال

 بفترة اإلكتتاب( ، ما لم يتم تغطية كامل اإلكتتاب قبل  0100يوليو  1في 
ً

)مشموال

ذلك التاري    خ حيث يحق للشركة المصدرة وقف وإغالق باب اإلكتتاب قبل التاري    خ 

المحدد لالنتهاء. وفي جميع األحوال التي ال يستنفذ فيها اإلكتتاب يجوز لمجلس 

ارة الشركة المصدرة تمديد فترة اإلكتتاب لفترة أو فترات أخرى مماثلة أو أقل إد

بحيث ال تزيد مدة اإلكتتاب األصلية وتمديدها في مجموعها عن ثالثة أشهر 

 شريطة الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. 

 للقواعد  يجوز تداول أو التنازل دون مقابل عن حقوق األولوية حقوق األولوية التصرف في
ً

دون قيد ووفقا

المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. تشكل 

الموافقة على هذه النشرة موافقة على إدراج وتداول حقوق األولوية خالل فترة 

االكتتاب في أسهم الطرح ويتم إلغاء اإلدراج عند إفصاح الشركة عن نتائج االكتتاب 

 ل. في زيادة رأس الما

 

 

 

 الجدول الزمني للتصرف بحقوق األولوية

 

تبدأ فترة التصرف في حقوق األولوية من تاري    خ فتح باب االكتتاب وحتى قبل قفل 

لبدء  0100يونيو  01تم تحديد تاري    خ  عمل على األقل.  باب االكتتاب بخمسة أيام

كآخر يوم تداول في حقوق   0100يونيو  02وتاري    خ  األولويةالتداول في حقوق 

 األولوية.  
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 الجدول الزمني إلدراج حقوق األولوية

يبدء إدراج حقوق األولوية اعتبارا من تري    خ بدء االكتتاب في هذه الحقوق ويتم 

إلغاء اإلدراج بمجرد إفصاح الشركة المدرجة عن نتائج االكتتاب في زيادة رأس 

 المال

 

 سعر الطرح

 

 

 

 خمسمائة ) كويتي  فلس 500
ً

فلس )مائة  400فلس كويتي( للسهم الواحد شامال

 إليها 
ً

فلس كويتي( عالوة اربعمائة فلس ) 200فلس كويتي( القيمة اإلسمية مضافا

  إصدار. 

 

 )مائة فلس كويتي( للسهم الواحد. فلس كويتي  400 القيمة اإلسمية للسهم 

 

 .كويتي( للسهم الواحدفلس   )اربعمائة كويتي فلس 200 عالوة اإلصدار للسهم

 

 عدد ونوع األسهم المطروحة

 

  )عشرون مليون سهم عادي( سهم عادي 4000000000

كتتاب بعدد من  اإلكتتاب في فائض أسهم الطرح يتم تخصيص أسهم الطرح للمساهمين المؤهلين الذين تقدموا لإل

ة. كأسهم الطرح بالنسبة والتناسب كل بنسبة حصة مساهمته في رأس مال الشر 

وفي حالة عدم قيام المساهم باالكتتاب أو بيع أو التنازل عن حقوق األولوية في 

 منه عن حقه في األولوية باالكتتاب في أسهم زيادة 
ً

االكتتاب، يعتبر ذلك تنازال

رأس المال لصالح المساهمين المؤهلين الذين يرغبون باالكتتاب في عدد من 

، وألصحاب حق األولوية في االكتتاب األسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم

في أسهم زيادة رأس مال الشركة أن يبيعوا في البورصة هذه الحقوق حتى قبل 

خمسة أيام عمل من انتهاء فترة االكتتاب في حقوق األولوية ، كما يحق لهم التنازل 

عنها دون مقابل لدى وكالة المقاصة خالل مدة االكتتاب في اسهم زيادة رأس المال 

ين بالشركة أو لغيرهم وذلك حتى قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة ملمساهل

االكتتاب وذلك وفق القواعد واإلجراءات المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت 

 والشركة الكويتية للمقاصة ووفق ما جاء في هذه النشرة. 

 

وفي حالة عدم اإلكتتاب الكامل في أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح 

المتبقية غير المكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى المساهمين المؤهلين الذين تقدموا 

كتتاب بعدد إضافي من  ق هم وذلك وفيفوق العدد المخصص لأسهم الطرح لإل

يصها هم التي يتم تخص. سيتم تدوير عدد األسالقواعد المعمول بها في هذا الشأن

إلى أقرب عدد صحيح ويكون للشركة الُمصدرة الحق المطلق للتصرف في كسور 

 األسهم، إن ُوجدت، دون إمكانية إصدار كسور األسهم. 

 

 )سهم واحد(. سهم  4 الحد األدنى لإلكتتاب
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 تداول أسهم الطرح

 

ة اإلجراءات كافبعد انتهاء فترة اإلكتتاب والتخصيص النهائي لألسهم واستكمال  

التنظيمية الالزمة، سيتم تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت دون قيد ولتكون 

في ذات المرتبة التي تتمتع بها جميع أسهم الشركة الُمصدرة، ودون تمييز فيما 

 بينهم. 

 

  

  

 إليهم حقوقآلت يتم تخصيص أسهم الطرح بين المساهمين المؤهلين ومن  أسهم الطرحتخصيص 

كتتاب بعدد من أسهم الطرح بالنسبة والتناسب كل بنسبة  األولوية الذين تقدموا لال

حصة مساهمته في األسهم المصدرة في تاري    خ االستحقاق. وسوف يتم تخصيص 

فائض األسهم المكتتب بها، فيما يجاوز حق األولوية والتي قد تنتج عن عدم قيام 

مين المؤهلين الذين يرغبون بعض المساهمين بممارسة حق األولوية، للمساه

باإلكتتاب في عدد من األسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم وذلك وفق 

 .القواعد المعمول بها في هذا الشأن

  

سيتم سداد قيمة اإلكتتاب من قبل المكتتبين خالل مدة اإلكتتاب وقبل تاري    خ  رد مبالغ اإلكتتاب الفائضة

قفل باب اإلكتتاب كحد أقصى وإن وجد أي فائض في المبالغ التي سيقوم 

المكتتبين بتحويلها إلى حساب اإلكتتاب فسيتم رد تلك المبالغ خالل مدة ال تزيد 

 ن أي فوائد. وبدو  األسهم)خمسة أيام عمل( من تاري    خ تخصيص  5عن 

 

سوف تستخدم عوائد اإلصدار في استيفاء المتطلبات الرقابية لرأس المال  غرض واستخدام عوائد إصدار األسهم

ركة. وتمويل العمليات المستقبلية للش الشركة المصدرةباإلضافة إلى تطوير أعمال 

باإلضافة إلى تغطية مصاريف اإلصدار وبعض المصاريف التي تتحملها إدارة 

 شركة على زيادة رأس المال. ال

  

لن يتم فرض رسوم إكتتاب على األسهم حيث تتحمل الشركة المصدرة كافة تكاليف  كتتابرسوم اال 

 اإلصدار. 

 

من المتوقع أن تبلغ التكاليف اإلجمالية لإلصدار بما تشمله من أتعاب كل من مدير  تكاليف اإلصدار

 القانوني للجهة المصدرة وتكاليف التسويقاإلصدار ووكيل اإلكتتاب والمستشار 

وطباعة نشرة اإلصدار وغير ذلك من التكاليف والمصروفات المتعلقة باإلصدار 

 )مائة ألف دينار كويتي(.  .د.ك 4000000بحد أقصى مبلغ 

  

 مليون دينار كويتي 60.266الموجودات:  موجز البيانات المالية السنوية
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 2018ديسمبر  10كما في 

 

 مليون دينار كويتي 20.000رأس المال المدفوع 

 مليون دينار كويتي 37.836إجمالي حقوق الملكية: 

 مليون دينار كويتي 25.030المطلوبات: 

 

 موجز البيانات المالية السنوية 

  0102ديسمبر  10كما في 

 مليون دينار كويتي 066.611الموجودات: 

 كويتيمليون دينار   01.111رأس المال المدفوع: 

 مليون دينار كويتي 01.000: إجمالي حقوق الملكية

 مليون دينار كويتي 006.000 المطلوبات: 

 

 موجز البيانات المالية السنوية

 0101ديسمبر  10كما في 

 

 

 مليون دينار كويتي 060.601الموجودات: 

 مليون دينار كويتي 01.111رأس المال المدفوع: 

 مليون دينار كويتي 00.216 :إجمالي حقوق الملكية

 مليون دينار كويتي 011.602المطلوبات: 

 

 حركة رأس مال الشركة المصدرة

 

 السنة نوع اإلصدار/التخفيض

تاري    خ التأشير 

 بالسجل التجاري

 عدد األسهم

 المصدرة/ 

 التخفيض )سهم(

إجمالي القيمة 

اإلسمية 

لإلصدار/التخفيض 

 )دينار كويتي(

 القيمة اإلجمالية لإلصدار

 القيمة اإلسمية وعالوة 
ً

شامال

 اإلصدار/التخفيض

 )دينار كويتي(

 10,000,000 10,000,000 100,000,000 03/03/2004 2004 رأس المال عند التأسيس

 10,000,000 10,000,000 100,000,000 12/11/2007 2007 زيادة نقدية

 2,000,000 2,000,000 20,000,000 28/07/2009 2009 أسهم منحة

 2,200,000 2,200,000 22,000,000 23/05/2012 2012 أسهم منحة

 17,800,000 17,800,000 178,000,000 30/12/2012 2012 زيادة نقدية

 (22,000,000) (22,000,000) (220,000,000) 30/11/2015 2015 تخفيض رأس المال

 

تاري    خ قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على 

 زيادة رأس المال المصرح به 

 

 4044مايو  41
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 مدير اإلصدار ووكيل اإلكتتاب

 

 شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.  

، الصفاة 43222برج يونيفرسال، شارع أحمد الجابر، شرق، ص ب 

 ، دولة الكويت. 43015

  

 الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك )مقفلة(  واإليداعوكالة المقاصة 

 ، الكويت. 43024، الصفاة 44022ص.ب. الكويت 

 

 مكتب ميسان وشركاءه للمحاماة واالستشارات القانونية.  المستشار القانوني 

 ، الكويت. 43003، الصفاة 412ص.ب: 

 

 قوانين دولة الكويت.  القانون الواجب التطبيق 

 

 االختصاص القضائي

 

 محاكم دولة الكويت. 

أي يوم تباشر فيه بورصة الكويت أعمال التداول المعتادة، وألغراض  يوم العمل 

عملية اإلكتتاب يجب أن يكون أيضا اليوم الذي تفتح فيه البنوك 

لمباشرة أعمالها العامة في دولة الكويت )باستثناء أيام الجمعة والسبت( 

 العطالت الرسمية. وباستثناء أيام 

 

 رئيس مجلس اإلدارة مروان مرزوق جاسم بودى أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  محمد جاسم محمد الموسى

 عضو مجلس اإلدارة                   أحمد عبدالله

 عضو مجلس اإلدارة       هاني محمد شوقي يونس   

 عضو مجلس اإلدارة        بيرتراند فيليب جرابوسكى

 عضو مجلس اإلدارة             ديرموت ادورد مانيون

 عضو مجلس اإلدارة               يان مهدى بافى

 عضو مجلس اإلدارة    مرزوق جاسم مرزوق بودى
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Public Offering relating to the 
 Capital Increase of Jazeera Airways Company K.S.C.P. 

 

SUMMARY OF KEY TERMS OF THE OFFERING  

This summary must be read as an introduction to the additional detailed terms that appear in any 

other parts of this Prospectus and which supersedes this summary. This summary does not 

include complete information and does not include all the information that the potential 

investors and shareholders should assess prior to making the decision to subscribe in the Shares. 

Accordingly, the decision of any potential subscriber in the Shares should rely on the review of 

this Prospectus in entirety and not the review of part of it. 

The terms in this Summary of Key Terms of the Offering, bear the meanings set forth in the 

sections on (Information Relating To Offering Shares) and (Subscription Terms, Conditions And 

Instructions). 

The Issuer Jazeera Airways Company K.S.C.P. 

Issuer’s Address Freedom City - Kuwait International Airport - Airport Road 

55 - opposite the protocol hall 

Date of Incorporation 3 March 2004 

Date of Listing on Boursa Kuwait 14 January 2008 

Issuer’s authorized share capital  KWD 22,000,000  

Issuer’s issued and paid-up share capital prior to the 

Offering 

KWD 20,000,000 fully paid. 

The nominal value of the Offering KWD 2,000,000  

The total value of the share issuance premium KWD 8,000,000  

The issued and paid-up share capital after the 

Offering 

KWD 22,000,000  

In-Kind Contributions None 

Eligible Shareholders who hold the Preemption 

Rights to subscribe to the Offering Shares 

Shareholders registered on the date of 10 June 2021 and 

each Eligible Shareholder may subscribe. 

Record date 10 June 2021 

file:///C:/Users/AliR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QNNRBAE9/Project%20Blue%2021%20-%20Prospectus%20(ENG)%20Master%20File%20-%20English%20MRKD.docx%23_Toc73624261
file:///C:/Users/AliR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QNNRBAE9/Project%20Blue%2021%20-%20Prospectus%20(ENG)%20Master%20File%20-%20English%20MRKD.docx%23_Toc73624261
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Valuation Date 13 April 2021 

Subscription Period The subscription period will commence on 15 June 2021 

(included in the Subscription Period) and will remain open 

up to and including 5 July 2021 (included in the Subscription 

Period) (the “Subscription Period”), unless the entire 

Offering is covered before that date, as the Issuer has the 

right to close Subscription Period before the closing date 

of the Subscription Period. When the Offering is not fully 

subscribed for, the Board of Directors has the right to 

extend the Subscription Period for one or more similar 

subscription periods as long as the total Subscription 

Period including the extension does not exceed three (3) 

months, provided that the approval of the CMA is obtained 

for such extension. 

The Period of Disposal of The Preemption Rights The period of disposal of the Preemption Rights starts from 

the date of opening the Subscription Period until at least 

five Business Days before the closing of the Subscription 

Period. The date of 15 June 2021 has been set to 

commence the trading in the Preemption Rights and the 

date of 28 June 2021 has been set as the last day for the 

trading in the Preemption Rights. 

Offering Price KWD 0.500 (five hundred fils) per share which includes the 

100 fils nominal value plus 400 fils share issuance premium. 

Nominal Value 100 Kuwaiti fils per Offering Share (one hundred Kuwaiti 

fils) 

Issuance Premium 400 Kuwaiti fils per Offering Share (four hundred Kuwaiti 

fils) 

Number and type of Offering Shares 20,000,000 (twenty million ordinary shares) 
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Surplus Subscription Offering Shares are allocated to Eligible Shareholders who 

have applied for subscription to a number of Offering 

Shares in proportion to their respective holdings in the 

Issuer’s share capital. In the event that the Eligible 

Shareholder does not subscribe, sell or waive the 

Preemption Rights to subscribe, it is considered a waiver of 

the Preemption Right in subscribing to the Offering Shares 

in favor of other Eligible Shareholders who wish to 

subscribe to a number of shares exceeding the percentage 

allocated to each of them and the holders of the 

Preemption Rights may sell these rights in Boursa Kuwait 

until at least five Business Days prior to the closing of the 

Subscription Period and they are also entitled to assign it 

without any consideration at the Clearing and Depository 

Agent during the Subscription Period to other shareholders 

of the Company or to others until at least five Business Days 

prior to the closing of the Subscription Period in 

accordance with the rules and procedures in force at each 

of the Boursa Kuwait and the Kuwait Clearing Company, 

according to what is set forth in this Prospectus. 

In the event of failure to fully subscribe to the Offering 

Shares, the remaining unsubscribed Offering Shares, if any, 

shall be allocated to the Eligible Shareholders who have 

applied for subscription with an additional number of 

Offering Shares exceeding the number allocated to them, 

in accordance with the applicable rules in this regard. The 

number of shares allocated will be rounded to the nearest 

whole number and the Issuer has the absolute right to 

dispose of the fractional shares, if any, without the 

possibility of issuing fractional shares. 

Minimum Subscription 1 Share 

Period for Listing the Preemption Rights The listing of the Preemption Rights shall be from the date 

of commencement of subscription in the Preemption 

Rights until the date on which the Issuer discloses the 

results of the Offering. The date of 15 June 2021 has been 

set to commence the trading in the Preemption Rights and 

the date of 28 June 2021 has been set as the last day for 

the trading in the Preemption Rights. 
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Disposal of the Preemption Rights The Preemption Rights may be disposed by trading or 

assigning without consideration and without any restriction 

and according to the applicable rules at Boursa Kuwait and 

the Kuwait Clearing Company respectively. The approval of 

this prospectus constitutes an approval for the listing and 

trading of the Preemption Rights during the Subscription 

Period. The listing is canceled when the Issuer discloses the 

results of the Offering. 

Timeline for listing the Preemption Rights The Preemption Rights will be listed from the date of 

opening the Subscription Period and the listing is canceled 

when the Issuer discloses the results of the Offering. 

Allocation of Offering Shares The Offering Shares are allocated between the Eligible 

Shareholders and those to whom the Preemption Rights 

have been transferred, who have applied for subscription 

in a number of the Offering Shares in proportion to their 

respective holdings in the share capital of the Issuer as on 

the Record Date. The surplus of any unsubscribed shares, 

in excess of the Preemption Rights, which may result from 

the failure of some shareholders to exercise the 

Preemption Right, will be allocated to Eligible Shareholders 

who wish to subscribe to more shares than the percentage 

allocated to each of them, in accordance with the 

applicable rules in this regard. 

Refund of Surplus Subscription Amount The value of the subscription will be paid by the Subscribers 

during the Subscription Period and before the closing date 

of the Subscription Period, and if there is any surplus in the 

sums that the Subscribers will transfer to the subscription 

account, these amounts will be refunded without interest 

within a period not exceeding five (5) Business Days from 

the date of the allocation of the Offering Shares. 

Use of Proceeds Proceeds from the Offering will be used to support the 

Company’s operating activities and to improve its share 

capital in compliance with the regulatory requirements. 

The proceeds will also be used to fund growth plans and 

future goals. In addition, the proceeds will be used to cover 

the Offering Costs and some of the expenses that are 

incurred in the Offering process. 

Offering Fees Subscription fees will not be charged in respect of the 

Shares as the Issuer will bear all issuance costs. 
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Offering Costs It is expected that the total costs of the issuance, including 

the fees of the Subscription Agent, the Legal Advisor of the 

Issuer, marketing costs, printing, and other costs and 

expenses related to the Offering, will reach a maximum of 

KWD 100,000 (one hundred thousand Kuwaiti dinars). 

Summary of 2018 financial statements 

As on 31 December 2018 

Assets: 62.866 million Kuwaiti dinars 

Paid up Capital: 20.000 Million Kuwaiti Dinars 

Shareholders' Equity: 37.836 million Kuwaiti dinars 

Liabilities: 25.030 million Kuwaiti dinars 

Summary of 2019 financial statements 

As on 31 December 2019 

Assets: 166.653 million Kuwaiti dinars 

Paid up Capital: 20.000 Million Kuwaiti Dinars 

Shareholders' Equity: 40.242 million Kuwaiti dinars 

Liabilities: 126.411 million Kuwaiti dinars 

Summary of 2020 financial statements 

As on 31 December 2020 

Assets: 162.625 million Kuwaiti dinars 

Paid up Capital: 20.000 Million Kuwaiti Dinars 

Shareholders' Equity: 11.976 million Kuwaiti dinars 

Liabilities: 150.649 million Kuwaiti dinars 
 

Increase or Decrease of Securities by the Company 

 

Type Year 
Date of Notation 

in Commercial 
Register 

Number of shares 
Issued / 

Decreased 

Total Nominal 
Value of the 
Issuance / 
Decrease 

(KWD) 

Net Value of 
Issuance 

(including nominal 
value and issuance 
premium) (KWD) 

Capital at 
Incorporation 

2004 03/03/2004 100,000,000 10,000,000 10,000,000 

Capital Increase 2007 12/11/2007 100,000,000 10,000,000 10,000,000 

Bonus Shares 2009 28/07/2009 20,000,000 2,000,000 2,000,000 

Bonus Shares 2012 23/05/2012 22,000,000 2,200,000 2,200,000 

Capital Increase 2012 30/12/2012 178,000,000 17,800,000 17,800,000 

Capital Decrease 2015 30/11/2015 (220,000,000) (22,000,000) (22,000,000) 

Date of the Extraordinary General Assembly decision 
to approve the authorized capital increase 

19 May 2021 
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Subscription Agent and Lead Manager Kuwait Financial Center Company K.S.C.P. 

Universal Tower, Ahmed Al Jaber Street, Sharq, PO Box 
23444, Safat 13095, State of Kuwait 

Clearing and Depository Agent Kuwait Clearing Company K.S.C 

Arabian Gulf Road, Ahmed Tower, Floor 5 

P.O Box 22077, 13081 Safat 

www.maqasa.com Legal Advisors Meysan Partners Attorneys and Legal Consultants 

P.O. Box 298, Safat 13003 

Al Hamra Tower, 17th Floor, Al Shuhada Street, Sharq, 
Kuwait  

Applicable Law Laws of the State of Kuwait 

Judicial Jurisdiction Courts of the State of Kuwait 

Business Day Any day on which the Boursa Kuwait carries out normal 
trading business, and for the purposes of the subscription 

process, it must also be the day on which banks open to 
conduct their public business in the State of Kuwait 

except for of Fridays and Saturdays and public holidays. 

Board Members of the Issuer Marwan Marzouq Jassim Boodai, Chairman of the Board 
of Directors 

Muhammad Jassim Muhammad Al-Mousa, Vice Chairman 
of the Board of Directors 

Ahmed Abdullah, Board Member 

Hani Mohamed Shawky Younes, Board Member 

Bertrand Philippe Grabowski, Board Member 

Dermot Edward Manion, Board Member 

Yan Mahdi Pavi, Board Member 

Marzouq Jassim Marzouq Boodai, Board Member 

 

 


