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متغي بني  5و 150مليون دينار
كاب كورب تطرح �صندوقها املحلي بر�أ�سمال
رّ
ً
فر�صا ا�ستثمارية متنوعة نحر�ص على اقتنا�صها
ال�شايع :الأزمة �أفرزت
�أكد فوزي ال�شايع �أن �شركة «كاب كورب» من خالل �إمكاناتها املتعددة وكوادرها ،ال يتوقف بحثها عن الفر�ص اال�ستثمارية
ذات العوائد اجليدة القتنا�صها ،مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيتها القائمة على التوازن واملرونة والدرا�سة املت�أنية.
تعويال على حالة اال�ستقرار التي ي�شهدها �سوق الكويت لالوراق املالية حاليا ،وانخفا�ض اال�سعار ب�شكل ملحوظ ،اعلنت
�شركة «كاب كورب» لال�ستثمار طرح �صندوق ا�ستثماري حملي با�سم «�صندوق كاب كورب املحلي» لالكتتاب بر�أ�سمال
متغري يرتاوح بني  5و  150مليون دينار.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي الدارة اال�صول يف ال�شركة فوزي ال�شايع ،ان االكتتاب يف ال�صندوق �سيبد�أ يف  22مار�س
اجلاري وي�ستمر حتى  28مايو املقبل ،م�شريا اىل ان احلد االدنى لال�شرتاك يف ال�صندوق هو � 10آالف وحدة واحلد
االق�صى هو  50يف املئة من الوحدات امل�صدرة.
واو�ضح ال�شايع خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقد ام�س «رغم �أن االزمة املالية العاملية وما افرزته من او�ضاع اقت�صادية
عامة اثرت يف املزاج اال�ستثماري ،ف�إنها يف الوقت نف�سه �أفرزت فر�صا ا�ستثمارية مهمة ،بالنظر �إىل تدين ا�سعار الكثري
من اال�صول للحد الذي يكون فيه الدخول يف هذه اال�ستثمارات فر�صا واعدة على املديني املتو�سط والطويل».
واكد ان ال�شركة من خالل امكاناتها املتعددة وكوادرها ،ال يتوقف بحثها عن الفر�ص اال�ستثمارية ذات العوائد اجليدة
القتنا�صها ،مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيتها القائمة على التوازن واملرونة والدرا�سة املت�أنية.
وا�شار اىل ان ر�أ�سمال ال�صندوق متغري بعدد وحدات مماثل ،اي بقيمة دينار كويتي للوحدة ،الفتا اىل ان مدة ال�صندوق
ع�شر �سنوات اعتبارا من تاريخ �صدور املوافقة على الت�أ�سي�س قابلة للتجديد ،وا�ضاف انه كان مقررا ان يتم طرح
ال�صندوق يف اغ�سط�س املا�ضي ،لكن الظروف االقت�صادية حالت دون ذلك ،بينما بالنظر اىل افرازات االزمة ميثل الوقت
احلايل فر�صة ذهبية للم�ستثمرين لال�ستثمار يف ال�صندوق ،متوقعا حتقيق عوائد ت�صل اىل  300يف املئة خالل ال�سنوات
اخلم�س القادمة ،كما توقع التغطية خالل هذه الفرتة ب�أكرث من  10يف املئة.
وقال ال�شايع ان االكتتاب يف ال�صندوق متاح جلميع امل�ستثمرين املحليني واالجانب من كل اجلن�سيات ،وي�ستهدف حتقيق
عوائد جيدة لهم عن طريق اال�ستثمار يف ا�سهم ال�شركات الكويتية اال�سالمية املدرجة وغري املدرجة يف �سوق الكويت
لالوراق املالية ،وال�صناديق اال�ستثمارية التي ال تتعار�ض واحكام ال�شريعة اال�سالمية ،والتي ي�سمح القانون بتداولها
بغر�ض حتقيق عائد اعلى من م�ؤ�شر ال�سوق.

