ملحق رقم )(3
نموذج اإلفصاح عن ملكية المجموعة ،والھدف من التملك

•

يلتزم الشخص المستفيد باإلفصاح عن مصلحته المجمعة نسبة ملكيتھم المجمعة  %5فأكثر من أسھم رأس مال شركة مدرجة في البورصة،
وفي ھذه الحالة يلتزم ھذا الشخص وحده باإلفصاح عن ھذه الملكية المجمعة وتفاصيلھا حتى لو كانت إحدى الشركات التابعة له تمتلك نسبة
 %5أو أكثر من ذات الشركة المدرجة.

•

تجمع ملكية كل من الشخص المستفيد والشركات التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليھا وأنظمة االستثمار الجماعي التي يديرھا
والتي ال ينص نظامھا األساسي على عدم استخدام حقوق التصويت باإلفصاح.

•

تلتزم الشركات التابعة لھذا الشخص والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليھا بإخطار ھذا الشخص  -على الفور  -بأي ملكية لھا في شركة
مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليھا.
اسم الشخص المستفيد

رقم السجـل التجــــــــــــــــــــاري

عدد أسھم رأس مال الشركة المدرجة
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الشخص المسؤول

الصفة:

•

يتم إدراج ملكية الشركات التابعة والشركات التي يملك الشخص المستفيد سيطرة فعلية عليھا وأي تغيير يطرأ على ھذه النسبة يتم ملئ
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إقرار الشخص المفصح:

أقر بأن كافة المعلومات الواردة في ھذا النموذج )بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات( كاملة ودقيقة وصحيحة.
أقر باطالعي على االلتزامات الواردة في الفصل العاشر من القانون رقم  7لسنة  2010المعدل بموجب القانون رقم  22لسنة  2015بشأن إنشاء ھيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية.
أقر بأني على علم بحق ھيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة ومضللة في ھذا
النموذج.
أقر وأتعھد بإبالغ الھيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد التي تم تقديمھا بموجب ھذا النموذج.
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