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همورج طلب اوسحاب اختياسي ألسهم ششكت مذسجت من بوسصت ألاوساق املاليت
( )1بياهاث الششكت
اسم الششكت * :

عىوان مقش الششكت الذائم * :

( )1قائمت املستىذاث املطلوبت عىذ جقذًم الطلب
املستىذ

التسلسل

مشفق

ال ًىطبق

حالت التذقيق
(خاص للهيئت)

املالحظاث

كخاب من الشركت بطلب الاوسحاب من بورصت لاوراق

*1

☐

املاليت.
صورة من إلاعالن عن جوصيت مجلس إدارة الشركت

*2

باالوسحاب من بورصت لاوراق املاليت مع ابذاء لاسباب.

☐

جزويذ الهيئت بكخاب عن أسباب الاوسحاب من إلادراج

*3

من بورصت لاوراق املاليت.

☐

وسخت من محضر اجخماع الجمعيت العامت غير العاديت

*4

باملوافقت على الاوسحاب.

☐

كخاب إقرار من الشركت بضمان سذاد أيت مبالغ أو

*5

التزاماث جترجب على الشركت لبورصت لاوراق املاليت عن

☐

فترة إدراجها في بورصت لاوراق املاليت.

*6

كخاب حعهذ بشأن سذاد أيت التزاماث من قبل الشركت
للمساهمين من أرباح هقذيت وأسهم مىح.

☐

*7

وسخت من إيصال دفع رسوم طلب الاوسحاب.

☐

*ًجب جحذًذ جاسٍخ الاوسحاب من سوق الكوٍت لألوساق املاليت بفترة ال جقل عن ستت أشهش من جاسٍخ موافقت الهيئت ،دون إًقافها عن التذاول خالل جلك
الفترة.

مالحظت  :لن ًتم قبول أي طلب ما لم ٌعبأ هزا الىمورج بشكل كامل وخاصت الحقول إلاجباسٍت املحذدة بالشمز (*) .وفي حال عذم جوفش أي من املستىذاث
املزكوسة أعالهً ،شجى إخطاس الهيئت بزلك بخطاب سسمي مع جوضيح السبب.
CMA Data Classification: Public

Page 1 of 2

قطاع ألاسواق
(إداسة جىظيم ألاسواق)

خاص للهيئت
}املطبوع داخل الخخم)
سقم الطلب الواسد
BP-LTD-05-1
سقم إلاجشاء
خاص بمقذم الطلب
}جاريخ جقذيم الطلب{
جاسٍخ الطلب
سقم التسجيل لذى الهيئت

همورج طلب اوسحاب اختياسي ألسهم ششكت مذسجت من بوسصت ألاوساق املاليت

مقذم الطلب
التاسٍخ

مذقق الطلب (خاص بالهيئت)
........./........../.......

التاسٍخ

التوقيع

التوقيع

الختم

الختم

........./........../.......

CMA Data Classification: Public

Page 2 of 2

