
 

 

 6/11/2018: الخامس التنقيح

اتخاذها، فمن المستحسن التماس المشورة  الُمتعينهذا المستند ُمهم للغاية ويتطلب اهتمامك على الفور. في حال التبس عليك األمر بشأن االجراءات 
ح آخر مستقل مالي مستشار أي أو محاسب أو محامي أو بنك مدير من أو خاصتك، المالية وراقاالالمالية مباشرةً من سمسار   تقديم لهم ُمصرَّ

 مستقل مالي مستشار من تكن، لم إن أو المتحدة، المملكة في مقيًما كنت إذا 2000 لسنة واألسواق" المالية"الخدمات  قانون بموجب االستشارات
 .المتحدة المملكة خارج يقع إقليم في مالئم نحو على ُمعتمد

. ما لم يقتضي السياق خالف "(المخطط)"وثيقة  2018 نوفمبر 15بتاريخ  المرفق المخططقراءة نموذج اختيار العملة هذا بالتزامن مع تعميم  يجب
 .هذا العملة اختيار نموذج على أيًضا المخططذلك، تنطبق التعاريف الواردة في وثيقة 

إنرجي الخاصة بك، يرجى إرسال نموذج اختيار العملة هذا وظرف الرد المدفوع مسبقًا  كويت شركةكنت قد بعت أو بشكٍل آخر نقلت ملكية جميع اسهم  إذا
 الملكية نقل أو البيع خالله من تم آخر وكيل أو البنك أو البورصة سمسار إلى أو إليه المحول أو المشتري إلى ممكن وقت اسرع في المخططالمرفق ووثيقة 

ومع ذلك، ال يجب إحالة أو توزيع أو نقل نموذج اختيار العملة هذا والوثائق المصاحبة له، كليًا أو جزئيًا، إلى، أو في،  .إليه المنقول أو للمشتري للتسليم
فقط  إذا كنت قد بعت أو بشكٍل آخر نقلت ملكية جزء أو من أي والية قضائية يشكل فيها هذا الفعل انتهاًكا للقوانين ذات الصلة في هذه الوالية القضائية.

 أو البيع عملية إجراء تم آخر وكيل أي أو البنك أو البورصة سمسار مع والتشاور الوثائق بهذه االحتفاظ عليك فيجب بك، الخاصة إنرجي كويت شركةمن أسهم 
 .خالله من النقل

( إنرجي كويت شركة إدارة مجلس رئيس من ورسالة إيضاحي)بيان  األول الجزء من 12 الفقرة في البالد خارج المتواجدينمعلومات إضافية للمساهمين  توجد
/  و الوثيقة هذه إرسال إعادة يعتزمون ذلك بخالف أو يريدون الذين( األوصياء أو األمناء أو المرشحين ذلك في)بما  شخص أي على يجب. المخطط وثيقة من
 .إجراء أي اتخاذ قبل الفقرات تلك قراءة الكويت أو جيرسي أو المتحدة الواليات أو المتحدة المملكة خارج قضائية سلطة أي إلى صلة ذات وثيقة أي أو

 العملة اختيار نموذج

 به الموصى االستحواذ
 لـ

 سي ال بي إنرجي كويت شركة
 بواسطة

 المحدودة شيرز جولد شركة
 (المحدودة المتحدة إنرجي لمجموعة بالكامل مملوكة فرعية شركة)وهي 

 (1991)جيرسي(  الشركات قانون من 125 المادة بموجب ترتيبال)التي يجب أن تتم عن طريق مخطط 

 (الكويت. )بتوقيت الظهر بعد الثالثة الساعة بحلول العملة اختيار نماذج استالم يجب
 

 )بتوقيت الكويت( الظهر بعد 3:00 الساعة بحلول، 2019 يناير 7 يوم بعد المحكمة جلسة عقدت إذا أو، 2019 يناير 7 يوم في
 

 .المحكمة جلسة عقد تاريخ في استالمها فيجب

 اتخاذه يجب الذي اإلجراء

إللكتروني، كنت ترغب في الحصول على المقابل النقدي المستحق لك بالجنيه اإلسترليني، أو بالدينار الكويتي أو بالدوالر األمريكي من خالل الدفع ا إذا
 عدم حالة في. 4 و 2 مرق الصفحتين في الواردة التوجيهاتوُمتب ِّعًا اإلرشادات والمالحظات الخاصة  3فيرجى ملء نموذج اختيار العملة هذا في صفحة رقم 

 .األمريكي بالدوالر شيك صورة في االفتراضية الدفعة فستتلقى النموذج، إعادة

 انفستور شير كمبيوتر شركة إلى موجهة البريد طريق عن التسوية وكيل( 1: )إلى إما وُموقع، الواجب النحو على ُمكتمالً  هذا، العملة اختيار نموذج أعد ·
أو باليد )أثناء ساعات العمل العادية( إلى شركة كمبيوتر شير انفستور  BS99 6AHإجراءات مشاريع الشركات، بريستول،  -ليمتد)جيرسي(  سيرفيسز

)أثناء  او( الشركة عن طريق البريد 2أو ) ؛BS13 6ZYسيرفيسز )جيرسي( ليمتد، ذا بافيليونز، طريق بريدج ووتر، بريستول، المملكة المتحدة 
، شارع سالم  2ومؤشر لعناية السيد/ لورانس حافظ، كبير مسئولي عالقات المستثمر في الطابق الخامس، برج سيمفوني  باليدساعات العمل العادية( 

وذلك لضمان التسليم في موعد ال  ir@kec.com.kw إلى ارساله، الكويت؛ أو كُمرفق، إلى بريد إلكتروني يتم 22067 -، السالمية 2 القطعةالمبارك، 
 بعد 3:00 الساعة بحلول ، 2019 يناير 7 بعد المحكمة اجتماع عقد تم إذا أو ،2019يناير  7بعد الظهر. )بتوقيت الكويت( في  3:00يتجاوز الساعة 

 سيكون بالتالي)وهو  المحكمة جلسة بتاريخ كافية إشعار مدة بإعطاء إنرجي كويت شركة ستقوم. المحكمة جلسة تاريخ في( الكويت)بتوقيت  الظهر
 اإللكتروني موقعها على إشعار عرض طريق عن( الشركة أو شير كمبيوتر شركة إلى كاملة العملة اختيار استمارات إعادة يجب الذي التاريخ

(www.kuwaitenergy.co/acquisition/ وإرسال إخطار عن طريق البريد اإللكتروني لجميع )الذين تحتفظ الشركة بعنوان بريد  المخطط مساهمي
 .المتحدة المملكة داخل من البريد طرق عن المقدمة إلكتروني لهم. مرفق مظروف الرد المسدد الرسوم مقدًما مع الوثائق

( أو من خالل /www.kuwaitenergy.co/acquisition) للشركة اإللكتروني الموقع من العملة اختيار نماذج من المزيد على الحصول يمكنك ·
مساًء. في  5:30صباًحا والساعة  8:30أو باالتصال بوكيل التسوية بين الساعة  ir@kec.com.kwالتواصل مع الشركة على عنوان البريد اإللكتروني 

مملكة المتحدة( أو، إذا كنت تتصل من خارج المملكة المتحدة ، على )عند االتصال من داخل ال 0370 707 4040أي يوم عمل في لندن على رقم الهاتف 
 +.44 370 707 4040رقم الهاتف 

 والتي ،المخطط( الخاصة بوثيقة بى ال سى إنرجي كويت شركة إدارة مجلس رئيس من ورسالة توضيحي)بيان  األول الجزء من 15 الفقرة قراءة يرجى ·
 .منه جزًءا وتشكل هذا العملة اختيار نموذج في شروطها إدراج يتم

 .هذا العملة اختيار نموذج لتوقيع معك المشتركين األسهم حاملي لجميع الترتيب عليك فيجب ،اخرينإنرجي بالشراكة مع  كويت شركةكنت تملك أسهم  إذا ·

 المذكورة الهواتف أرقام من أي على التسوية وكيل على االتصال فيرجى هذا، العملة اختيار نموذج استكمال كيفية بشأن األمر عليك التبس حال في
 .اإلنجليزية باللغة النموذج هذا استكمال من التأكد يرجى. أعاله

 أو تقديم المشورة المالية. المخططقانونية، لن يتمكن وكيل التسوية من تقديم المشورة بشأن مزايا  وألسباب

 هذا العملة اختيار نموذج من جزء أي بفصل تقم ال



 2صفحة 

 

 3 رقم الصفحة في العملة اختيار نموذج تستكمل كيف
 .منه جزًءا وتشكل هذا العملة اختيار نموذج في شروطها إدراج يتم والتي ،المخطط( الخاصة بوثيقة بى الى سى إنرجي كويت شركة إدارة مجلس رئيس من ورسالة توضيحي)بيان  األول الجزء من 15 الفقرة

 

1 
" قد تغيرت أو غير مكتملة، فيرجى وضع عالمة في المربع وإبراز المعلومات المحدثة بأحرف "كبيرة" باستخدام 1كانت تفاصيل عنوانك في "المربع  إذا

  "الحبر األسود". 

( )أو المتحدة المملكة داخل من االتصال كانا )إذ 0370 707 4040 الرقم على التسوية بوكيل االتصال يرجى النموذج، هذا إكمال بخصوص استفسارات أي لديك كان إذا
 .لندن في المعتادة العمل أيام في مساءً  5:30 والساعة صباًحا 8:30 الساعة بين( المتحدة المملكة خارج من االتصال إذا+ 44 370 707 4040 الرقم على

 

2 
 المخطط

بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي أو الدوالر األمريكي عن طريق الدفع اإللكتروني، يرجى وضع عالمة في المربع  المخططتلقي العائدات النقدية بموجب  الختيار
 ذا كانت تفاصيل الحسابالمناسب بجوار العملة المطلوبة وتقديم تفاصيل الحساب المصرفي. سوف يتم الدفع إلكترونيًا فقط إلى حساب باسم مالك األسهم الُمسجل. إ
حة، فسيتم إصدار الدفعة المصرفي المقدمة ليست باسم مالك األسهم الُمسجل أو لم يتم تقديم تفاصيل الحساب المصرفي أو إذا كانت تفاصيل الحساب المصرفي غير صال

ار الدفعة عبر طريقة الدفع االفتراضية في صورة عبر طريقة الدفع االفتراضية في صورة شيك بالدوالر األمريكي. وإذا لم يتم استكمال مربع اختيار العملة، فسيتم إصد
وفقًا للتعليمات الموضحة أدناه، والتي ستشكل العملة التي قمت باختيارها. يرجى التأكد من استكمال هذا  3شيك بالدوالر األمريكي. يجب عليك أيًضا توقيع المربع رقم 

 النموذج باللغة اإلنجليزية.

 الدينار أو اإلسترليني بالجنيه النقدية مستحقاتهم يتلقون الذين إنرجي كويت شركةي أو الدينار الكويتي الذي يستلمه أي من مساهمين الفعلي للجنيه اإلسترلين المبلغ
 الدينار أو رلينياإلست الجنيه إلى األمريكي بالدوالر الصلة ذو المبلغ بتحويل التسوية وكيل فيه يقوم الذي اليوم في السائد الصرف سعر على يعتمد سوف الكويتي
 السائدة الكويتي الدينار أو اإلسترليني الجنيه إلى األمريكي الدوالر لتحويل الصرف أسعار أن دراية على إنرجي كويت شركة في المساهمون يكون أن يجب. الكويتي

 سعر عن مختلفة تكون وقد الدفعات، واستالم إرسال تواريخ وفي الكويتي، الدينار أو اإلسترليني بالجنيه المبالغ الستالم اقتراع أي إجراء فيه يتم الذي التاريخ في
ل فيه وكيل التسوية الدوالر األمريكي إلى الجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي. في جميع الحاالت، تقع الصرف مخاطر التقلبات في سعر  السائد في التاريخ الذي يحو 

يُعاملون على أنهم قد اختاروا الحصول على  إنرجي الذين اختاروا أو كويت شركةصرف الجنيه اإلسترليني/الدينار الكويتي/الدوالر األمريكي على عاتق حاملي أسهم 
 نقدي مبلغ على الحصول في يرغبون الذين إنرجي كويت شركةالمقابل النقدي الخاص بهم بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي. ويتعين على أي من حاملي أسهم 

 .الكويتي الدينار أو اإلسترليني بالجنيه المبلغ هذا على الحصول اختيار عدم األمريكي بالدوالر وثابت معين

 

 

 التوقيعات 3

على جميع  يجبوالمشاركين بفعل نفس اإلجراء.  المساهمين جميع، وفي حالة المساهمة المشتركة، فيتعين اتخاذ الترتيبات الالزمة ليقوم 3يتعين عليك توقيع المربع رقم  لالختيار،
في المكان المشار إليه. إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات، فسيكون نموذج  3حاملي األسهم المسجلين، بما في ذلك حاملي األسهم المشتركين، الذين هم أفراد، أن يوقعوا المربع رقم 

 .صالح غير هذااختيار العملة 

اللوائح األخرى. أو بدالً من ذلك، يجوز للشركة التي ينطبق عليها البند  أو االساسى لنظامهااختيار العملة هذا من خالل وضع خاتمها الرسمي الموحد وفقًا  نموذج توقيعلشركة  يجوز
( مدير الشركة بحضور أحد الشهود 3( اثنين من مدراء الشركة؛ أو )2أو ) ( مدير وسكرتير الشركة؛1تنفيذ نموذج اختيار العملة من خالل: ) 2006من قانون الشركات لعام  44

تذكر /يذكر أن لشركة العملة اختيار نموذج على يوقع شخص كل على يجب. التوقيعات فوق الشركة اسم وإدخال عملة اختيار نموذج على توقيع حالةالذي يشهد على التوقيع، في كل 
)األشخاص( الذين يوقعون يجوز للكيان غير االعتباري )مثل الشراكة( تنفيذ نموذج اختيار العملة هذا وفقًا للقوانين التي تحكم هذا الكيان. يجب أن يقدم الشخص  و.الوظيفي المنصب

يجوز ألي شركة منشأة خارج بريطانيا العظمى تنفيذ نموذج  نيابة عن هذا الكيان دليالً على صالحياتهم )مثل نسخة من قائمة بالمفوضين بالتوقيع في الكيان( إلى وكيل التسوية.
 اختيار هذا وفقًا لقوانين إقليم تأسيس الشركة شريطة أن تُعرب الشركة عن هذا التنفيذ.

لين، قم بإدخال االسم )األسماء( والصفة )على سبيل ال في )األوصياء(  الوصي أو الوكيلمثال حالة عدم توقيع نموذج اختيار العملة من قبل المساهم/ المساهمين المسج 
 الصفحة في الواردة للمالحظات وفقًا صالحيتكيجب عليك أيًضا تقديم إثبات على   .3 رقم المربع في العملة اختيار نموذج على بالتوقيع المعني)األشخاص(  للشخص

4. 

 

 بديل عنوان 4

ل أو المسمى أوالً على العنوان المبين  /و بك الخاص النقدي المقابل إرسال يتم أن في ترغب كنت إذا 4 المربع أكمل أو الوثائق األخرى إلى شخص آخر غير المالك الفردي المسج 
 (.بك الخاص البورصة)على سبيل المثال، مدير البنك أو سمسار  1في المربع 

 

 :مالحظة يرجى

 .هنا المطبوع المعين الفريد للحساب مخصص وهو( إليهم)المرسل  فقط إليه المرسل إلى النموذج هذا إصدار يتم أنه

 .فريد بشكلٍ  المعينة الحسابات( 3) أو المختلفة؛ االسهم( فئات 2( أصحاب الحسابات المختلفة؛ أو )1النموذج المخصص غير قابل للتحويل بين ) هذا

 ال تتحمل شركة كويت إنرجي ووكيل التسوية أي مسؤولية عن أي توجيهات ال تتوافق مع هذه الشروط. 



 

 

 3صفحة

+ + 

 

 

 

 

 

 (كبيرة بأحرف اإلكمال)يتم  4 و 2 الصفحة في موضح هو كما اإلكمال يرجى  

+ + 
 .منه جزًءا وتشكل هذا العملة اختيار نموذج في شروطها إدراج يتم والتي ،المخطط وثيقة من( إنرجي كويت شركة إدارة مجلس رئيس من ورسالة توضيحي بيان) األول الجزء من 15 الفقرة أحكام

 العنوان

 البريدي الرمز

 1713 الداخلي الرقم

يرجى وضع عالمة في هذا المربع إذا كانت تفاصيل عنوانك في 

قد تغيرت أو لم تكتمل وضع التحديثات أدناه باألحرف  1المربع 

 الكبيرة:

 
 الرمز البريدي:

 لغرض العلم فقط:
نهاية في التي تملكها  انرجى كويتشركة عدد أسهم 

 .2018نوفمبر  14يوم 

: 

يرجى إدخال رقم الهاتف المتوفر خالل النهار )بما في ذلك رمز االتصال 

حيث يمكن االتصال بك في حال وجود أي استفسار ينشأ عن ( STDالدولي 

 استكمال نموذج اختيار العملة هذا

 

2 
 اختيار العملة

 ، إذا كان ذلك مناسبًا3والمربع  2أكمل المربع 

 يرجى وضع عالمة في المربع الخاص بالعملة التي ترغب في تلقي عائداتك بها.
 بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي، فيرجى تقديم تفاصيل حسابك المصرفي سواء* إذا كنت ترغب في تلقي عائداتك إلكترونياً 

في صورة شيك بالدوالر االفتراضية  أدناه. إذا لم يتم تقديم تفاصيل الحساب المصرفي أو إذا كانت تفاصيل الحساب المصرفي غير صالحة، فسيتم إصدار الدفعة عبر طريقة الدفع
 يجب أن تكون تفاصيل الحساب المصرفي المقدمة هي تلك الخاصة بالمساهم )المساهمين( المسجل المسمى أعاله.واألمريكي وإرساله إلى العنوان المسجل. 

 إذا لم يتم تقديم تفاصيل الحساب المصرفيوتفاصيل حسابك المصرفي أدناه. بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي، فيرجى تقديم  سواء** إذا كنت ترغب في تلقي عائداتك إلكترونياً 
اله إلى العنوان المسجل. يجب أو إذا كانت تفاصيل الحساب المصرفي غير صالحة، فسيتم إصدار الدفعة عبر طريقة الدفع االفتراضية في صورة شيك بالدوالر األمريكي وإرس 

 دمة هي تلك الخاصة بالمساهم )المساهمين( المسجل المسمى أعاله.أن تكون تفاصيل الحساب المصرفي المق

 جنيه إسترليني*

 دينار كويتي**

 دوالر أمريكي**

 االسم كما يظهر على حساب البنك 
 اسم موظف بنك حامل األسهم

 العنوان (/BICرمز السويفت/ُمعرف البند العالمي )

 رمز البنك

1 

 IBANرمز 

  

طرف ثالث أو بنك 

وسيط * يتطلب 

/  BICرمز 

 سويفت

 

 الحساب

 يجب على جميع المساهمين التوقيع هنا لقبول تنفيذ عملية اختيار العملة من قبل األفراد. ُموقعة من قبل:

 توقيع المساهم )توقيعات المساهمين(

1 3 

2 4 

 التنفيذ بواسطة 
 اعتباري:*شركة/كيان غير االعتباري/كيان 

 * تم وضع / تذييل الخاتم الرسمي نيابة عن الشركة المذكورة أعاله بحضور:

3 

 *يتم الحذف على النحو المناسب

 عنوان بديل إلرسال المقابل النقدي4

 االسم

 

وضع خاتم 

 الشركة هنا
اسم *المدير/الُمفوض 

 بالتوقيع

اسم *المدير/ 
السكرتير/الشاهد/الُمفوض 
 بالتوقيع

 التوقيع

 التوقيع



 

 

 4صفحة

sterling 171682 

 هذا العملة اختيار نموذج استكمال بخصوص إضافية مالحظات

 من توقيعه فيجب المشتركين، المساهمين حالة في أو، الُمسجل المساهم قبل من توقيعه فيجب أدناه، مذكور هو ما باستثناء  ساريًا، هذا العملة اختيار نموذج يكون لكي
 .رسمي توكيل بموجب أو المشاركين المساهمين جميع

 :التالية النقاط تساعدك قد والتأخير، المتاعب تجنب أجل من

 (:عطلة في أو الخارج في المثال، سبيل)على  الوطن عن بعيًدا المساهم. إذا كان 1

 األمر هذا فيها يشكل قانوني اختصاص أي في أو قضائية والية أي في ليس)ولكن  المساهم إلى( الجوي البريد)مثل  الوسائل أسرع بواسطة هذا العملة اختيار نموذج أرسل

 تقديم يجب األخيرة، الحالة في. الوكيل من النموذج هذا توقيع يمكن فعندئذ رسمي، توكيل بعمل المساهم قام إذا أو، للتنفيذ( القضائية الوالية هذه في الصلة ذات للقوانين مخالفة

 .أخرى توقيعات أي قبول يتملن  .هذا العملة اختيار نموذج مع( محاميًا المثال، سبيل على ، 1971 التوكيل لقانون وفقًا األصول حسب مصدقة منه نسخة)أو  األصلي التوكيل

 كويت إنرجي: شركة في أسهمك ببيع قمت إذا. 2

عليك إرسال نموذج اختيار العملة هذا على الفور إلى المشتري، أو إلى سمسار البورصة أو البنك أو وكيل  فيتعينإنرجي الخاصة بك،  كويت شركة أسهمكنت قد بعت جميع  إذا

 انين(.آخر تم من خالله البيع للتسليم إلى المشتري )ولكن ليس في أي والية قضائية أو في أي اختصاص قانوني يشكل فيها هذا األمر مخالفة للقو

 :ألسهمل الوحيد المالك توفى إذا. 3

كان قد تم تسجيل / منح إثبات الوصاية أو  إذاوإنرجي ذات الصلة.  كويت شركةأو ما يعادلها فيما يتعلق بأسهم  اإلدارة خطابات أوالحصول على منح إثبات صحة الوصية  يجب

في شركة كويت إنرجي، فيجب التوقيع على نموذج اختيار العملة من قبل الممثل الشخصي )الممثلين( لمالك األسهم المتوفى. بعد ذلك، يجب  االمسجلونخطابات اإلدارة لدى 

اختيار العملة هذا، إلى نموذج تقديم نموذج اختيار العملة هذا إلى شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسز )جيرسي( ليمتد على العنوان الموجود على صفحة الغالف الخاصة ب

كويت إنرجي، فيجب  شركة سجل جانب شهادة )شهادات( األسهم ذات الصلة و/أو أي وثائق ملكية أخرى. إذا لم يتم تسجيل منح إثبات الوصاية أو خطابات اإلدارة لدى أمناء

نموذج اختيار العملة وإرساله إلى شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسز )جيرسي( ليمتد  لىع توقيعهعلى الممثل الشخصي )الممثلين( أو الممثل الشخصي )الممثلين( المحتمل 

لكية أخرى. ومع ذلك، بمجرد على العنوان الموجود على صفحة الغالف الخاصة بنموذج اختيار العملة هذا، إلى جانب شهادة )شهادات( األسهم ذات الصلة و/أو أي وثائق م

 إلى الممثل الشخصي )األشخاص(. المخططصاية أو خطابات اإلدارة، فيتعين تقديمها، قبل أن يكون ممكنًا توجيه المقابل النقدي بموجب الحصول عل منح إثبات الو

 :المشتركين المساهمين أحد توفى إذا. 4

ونسخة مكتبية من منح إثبات  نموذج اختيار العملة هذا ساري المفعول إذا تم توقيعه من قبل المساهم )المساهمين( على قيد الحياة وُمقدم مع شهادة )شهادات( الوفاة، يكون

 .التوجيهات حسب الوثائق هذه إعادة سيتم. المتوفىالوصاية أو خطابات اإلدارة أو ما يعادل ذلك للمساهم 

 :رسمي توكيل بموجب العملة اختيار نموذج توقيع تم إذا. 5

اصة بنموذج اختيار العملة تقديم نموذج اختيار العملة المكتملة إلى شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسز )جيرسي( ليمتد على العنوان الموجود على صفحة الغالف الخ يجب

النحو  على منه التحقق، على سبيل المثال، محامي(. سوف يتم 1971وفقًا لقانون التوكيالت الرسمية لعام  هذا، مصحوبًا بالتوكيل األصلي )أو نسخة مصدقة حسب األصول

 .التوجيهات حسب إعادته ويتم ليمتد)جيرسي(  سيرفيسز انفستور شير كمبيوتر شركة قبل منالواجب 

 :بك الخاصة األسهم شهادة على تظهر التي تلك عن تختلف األخرى التفاصيل أو الكامل اسمك كان إذا. 6

 :صحيح غير اسم المثال سبيل على -أ

 John Smith   ........................................................ على شهادة )شهادات( األسهم  االسم

 Jon Smyth    ............................................................................... الصحيح االسم

 الشهادة على الُمبين الشخص أن يؤكد الذي المحامي أو البورصة سمسار أو البنك من برسالة مصحوبًا وقدمه، الصحيح االسم إدراج مع هذا العملة اختيار نموذج أكمل

 .واحد شخص هو العملة اختيار نموذج على وقع الذي والشخص

 :صحيح غير عنوان -ب

 .هذا العملة اختيار نموذج في 1 رقم المربع في الصحيح العنوان أدخل

 :االسم تغيير   -ج

 .لتوجيهاتل وفقًاشهادة زواجك أو سند تعهد فردي مع نموذج اختيار العملة هذا لإلحاطة. سيتم إعادة هذه الوثائق  تقديم

 :النقدي المقابل دفع. 7

إليك حتى يتم استكمال جميع الوثائق ذات الصلة بشكل صحيح وإرسالها بالبريد أو تسليمها باليد )خالل ساعات  المخططيمكن إرسال المقابل النقدي المستحق الدفع بموجب  ال

 عملة هذا.العمل العادية( إلى شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسز )جيرسي( ليمتد على العنوان الموجود على صفحة الغالف الخاصة بنموذج اختيار ال

 :المكتملة غير النماذج. 8

يحق للمشتري و/ أو وكالئه معاملة أي عملية  ،المخطط وثيقة في (إنرجي كويت شركة إدارة مجلس رئيس من ورسالة توضيحي بيان) األول الجزء من 15 بالفقرة اإلخالل عدم مع

 والتي قد ال تكون مكتملة تماًما كعملية صحيحة. المخططاختيار عملة ضمن 


