صدارة تعلن عن نجاح طرحها للصكوك بإكتتاب تجاوز  2.6ضعف
( 2أبرٌل 2102م ،الظهران ،السعودٌة)
أعلنت الٌوم شركة صدارة للكٌمٌائٌات (صدارة) عن اإلقفال الناجح لطرح صكوكها التً أصدرتها من خالل شركة صدارة
للخدمات األساسٌة .وقد لقٌت الصكوك إقباالً كبٌراً من المستثمرٌن ،مما أدى إلى تغطٌة اإلكتتاب بـ  2.2مرة من حجم اإلصدار
المبدئً والبالغ  5.25ملٌار لاير .وقد قامت صدارة بزٌادة حجم اإلصدار إلى  5.5ملٌار لاير سعودي إستجابة لهذا اإلقبال.
وستكون الصكوك ذات سعر عائم ،وستستحق خالل ستة عشر سنة تقرٌبا ً .كما سٌحصل المستثمرون فً هذه الصكوك على
عائد سنوي متوقع ٌساوي معدل الساٌبور لستة أشهر زائداً  55نقطة أساس وٌتم توزٌعه كل ستة أشهر.
وستستخدم شركة صدارة المبالغ الناتجة عن طرح هذه الصكوك لتدبٌر التموٌل الالزم إلنشاء وتسلٌم مشروع مجمع الكٌمٌائٌات
الذي ٌجري بناؤه حالٌا ً فً مدٌنة الجبٌل الصناعٌة الثانٌة فً المنطقة الشرقٌة من المملكة العربٌة السعودٌة.
وتعد شركة صدارة للخدمات األساسٌة شركة مساهمة( ،رقم سجلها التجاري  ،)2155105252تم تأسٌسها فً المملكة لغرض
ً
نٌابة عن صدارة .كما تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إعتماد إصدار الصكوك من اللجنة الشرعٌة المشتركة لكل
إصدار الصكوك
من شركة اإلنماء لإلستثمار وشركة البالد لإلستثمار باإلضافة إلى اللجنة الشرعٌة لشركة الرٌاض المالٌة والمستشار الشرعً
لدوٌتشه العربٌة السعودٌة لألوراق المالٌة.
وكانت صدارة قد عٌنت كالً من شركة البالد لإلستثمار وشركة اإلنماء لإلستثمار ودوٌتشه العربٌة السعودٌة لألوراق المالٌة
المحدودة وشركة الرٌاض المالٌة إلستقبال العروض وإدارة اإلكتتاب .وتم تعٌٌن مٌلبانك و توٌد وهادلً آند مكلوي ،ومكتب
زٌاد خشٌم بالتعاون مع آلن آند أوفري كمستشارٌن قانونٌٌن لمدٌري اإلكتتاب .كما تم تعٌٌن د .ولٌد النوٌصر بالتعاون مع واٌت
آند كٌس ،وحاتم عباس غزاوي وشركاه كمستشارٌن قانونٌٌن لشركة صدارة وشركة صدارة للخدمات األساسٌة.
وكانت شركة صدارة للكٌمٌائٌات قد تأسست فً أكتوبر من عام 2100م ،بمشاركة بٌن كل من شركتً أرامكو السعودٌة وداو
كٌمٌكال وتقوم صدارة حالٌا ً ببناء مجمع كٌمٌائً متكامل ذو مقٌاس عالمً فً مدٌنة الجبٌل الصناعٌة الثانٌة .وسٌكون هذا
المجمع بعد اإلنتهاء من إنشائه واحداً من أكبر المرافق الكٌمٌائٌة المتكاملة ،وأكبر مرفق كٌمٌائً فً العالم ٌبنى فً مرحلة
واحدة .ومن المتوقع أن ٌبدأ تشغٌل أولى الوحدات اإلنتاجٌة فً النصف الثانً من عام 2105م ،بٌنما سٌتم تشغٌل جمٌع المرافق
عام 2102م.
تم نشر نشرة اإلصدار فً  02مارس ( 2102الموافق 0222/5/2هـ) .وٌمكن الحصول على معلومات مفصلة عن الصكوك،
(بما فً ذلك نشرة اإلصدار) ،من الموقع اإللكترونً لصدارة ) (www.sadara.comوالموقع اإللكترونً لصدارة للخدمات
األساسٌة ) (www.sadarabasicservicescompany/prospectus.pdfوكذلك المواقع اإللكترونٌة لمستقبلً العروض ومدٌري
اإلكتتاب ).(www.db.com/mena, www.albiladinvest.com, www.alinmainvest.com www.riyadcapital.com
تم إصدار هذا البٌان الصحفً للعلم فقط وال ٌشكل دعوة أو طرح إلمتالك األوراق المالٌة أو شراؤها أو اإلكتتاب فٌها .
وال تتحمل هٌئة السوق المالٌة وشركة السوق المالٌة السعودٌة )تداول( أي مسؤولٌة عن محتوٌات هذا اإلعالن ،وال تعطٌان أي
تأكٌدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخلٌان نفسٌهما صراح ًة من أي مسؤولٌة مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد فً هذا
اإلعالن أو عن اإلعتماد على أي جزء منه.

