سامبا كابيتال ولجام للرياضة يدشنان مراسم توقيع اتفاقيات االكتتاب مع الجهات المستلمة
عقدت شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ("سامبا كابيتال") وشركة لجام للرياضة ("لجام" أو "الشركة")
المالك والمشغل لمراكز رياضية تحت العالمة التجارية "وقت اللياقة" حفل توقيع رسمي في الرياض في
2018/07/30م لتدشين االتفاقيات مع الجهات المستلمة فيما يتعلق باالكتتاب العام للجام .أقيم الحفل في المركز
الرئيسي لسامبا كابيتال بصفتها المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد
التغطية لالكتتاب العام.
ويأتي حفل التوقيع بعد اكتمال الطرح الناجح لـ  15.7مليون سهم تمثل  %30من رأسمال الشركة للمستثمرين
من المؤسسات ،التي شهدت تفاعالا كبيرا ا من المستثمرين من المؤسسات مما أدى إلى تغطية االكتتاب بـ8.3
مرات.
سيبدأ اكتتاب الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين األفراد اعتبارا من يوم األربعاء
2018/08/01م وحتى نهاية يوم الثالثاء 2018/08/07م ،وخالل هذه الفترة ستتاح الفرصة للمستثمرين األفراد
لالكتتاب في  1,571,501سهم تمثل  ٪10من إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب العام بسعر قدره  52لاير
سعودي للسهم الواحد.
يمكن للمستثمرين األفراد االكتتاب بعدد  10أسهم كحد أدنى و 250,000سهم كحد أقصى عبر أي من الجهات
المستلمة المشاركة ،وهي مجموعة سامبا المالية ،ومصرف الراجحي ،والبنك األهلي التجاري ،وبنك الرياض،
والبنك السعودي الفرنسي ،والبنك السعودي البريطاني ،والبنك العربي الوطني.
وقال سعادة األستاذ عبدالمحسن بن علي الحقباني ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة لجام
"سعدنا بالتفاعل الكبير الكتتاب شركة لجام من المستثمرين من شريحة المؤسسات خالل مرحلة بناء سجل
األوامر ،مما يدل على مكانة لجام القوية في مجال المراكز الرياضية واللياقة البدنية ومستقبلها الواعد ،ونحن
متشوقون لفرصة العمل كشركة مساهمة مدرجة ،واالستمرار في خططنا للنمو .ويطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة
بالنيابة عن لجام ومساهميها ،للتعبير عن امتناننا لجميع الجهات المشاركة ،بما في ذلك هيئة السوق المالية وشركة
تداول ،لمساعدتنا في الوصول لهذا اإلنجاز المهم".
من جانبه ،قال السيد سالك أحمد ،الرئيس التنفيذي لشركة سامبا كابيتال" :نحن في غاية السعادة بنتائج عملية
بناء سجل األوامر ،حيث تمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين من المؤسسات بـ 8.3مرات ،ونتطلع إلى طرح
األسهم للمستثمرين األفراد وإتمام عملية االكتتاب العام بنجاح لتعزيز موقع سامبا كابيتال الريادي كمستشار
لالكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية".
المزيد من المعلومات (باإلضافة إلى نشرة اإلصدار) متوفرة على موقع هيئة السوق المالية
[ ،]www.cma.org.saوموقع الشركة [ ،]www.leejam.com.saوموقع سامبا كابيتال
[.]www.sambacapital.com

عن شركة لجام للرياضة :لجام أكبر مشغل للمراكز الرياضية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .وتمتلك وتدير لجام مراكزها الرياضية تحت العالمة التجارية "وقت اللياقة" .ولدى لجام
كما في نهاية 2017م 108 ،مراكز رياضية في  23مدينة في المملكة العربية السعودية و 4مراكز رياضية في
اإلمارات العربية المتحدة ،باإلضافة إلى  31مركزا ا قيد اإلنشاء.
عن سامبا كابيتال :سامبا كابيتال شركة رائدة في مجال إدارة االستثمار في المملكة العربية السعودية .وتقدم
سامبا كابيتال مجموعة متكاملة من الخدمات بما في ذلك تمويل الشركات وخدمات االستثمار وإدارة األصول
والوساطة( .سامبا كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  ،07069-37ويقع مركزها
الرئيسي في مركز المملكة ،طريق الملك فهد في الرياض).
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