BMB INVESTMENT BANK

Voluntary Unconditional Offer of AN Investment W.L.L. to acquire up to 33.1% of the issued and paid up up
capital of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (“BMB”) which represents all the outstanding shares of the
issued and paid up capital of BMB (other than those already owned by the offeror and the parties acting in
concert with it) in cash at an offer price of USD 0.1322 (49 Bahraini fils) for each share in Bahrain Middle
East Bank B.S.C. (the “Offer”).

 من األسهم العادية الصادرة٪33.1  لالستحواذ على ما يصل إلى.م.م.عرض طوعي غير مشروط مقدم من ايه ان انفستمنت ذ
ب ("بي ام بي") مما يمثل كل األسهم المتبقية من رأس المال الصادر والمدفوع.م.والمدفوعة لشركة بنك البحرين والشرق األوسط ش
 دوالر0.1322 لدى بي ام بي (عدا عن األسهم التي يمتلكها مقدم العرض واألطراف التي تعمل معه بانسجام) نقدا بسعر عرض
ب.م. فلس بحريني) لكل سهم في شركة بنك البحرين والشرق األوسط ش49 ( أمريكي
ACCEPTANCE AND TRANSFER FORM

استمارة القبول ونقل الملكية
رقم االستمارة

Application No.
Offer Opening Date

2 April 2017

Offer Closing Date
To:

16 April 2017

AN Investment W.L.L. (“ANI” or the “Offeror”)
Bahrain Middle East Bank B.S.C. (“BMB” or the “Offeree”)

2017  أبريل2
2017  أبريل16

تاريخ فتح العرض
تاريخ إقفال العرض

)" ("مقدم العرض.م.م.ايه ان انفستمنت ذ
ب ("متلقي العرض" أو.م.شركة بنك البحرين والشرق األوسط ش
)""بي ام بي

I/We, being the registered shareholder(s) of Bahrain Middle East
Bank B.S.C. (“BMB” or the “Offeree”) on the Record Date 29
March 2017, and having read the contents of the Offer
Documents (including the Offer Document , the Offeree Board
Circular of BMB and Independent Advisor Report), accept or do
not accept the Offer and, in case of acceptance hereby
unconditionally agree to surrender my/our shares in BMB which
shall be transferred upon my/our acceptance of the Offer, as
indicated below, in consideration of Offer by ANI to be paid in
accordance with the terms of the Offer Documents:

 بصفتي مساهم (مساهمين) مسجل (مسجلين) في، نحن/قمت أنا
ب ("بي ام بي" أو متلقي.م.شركة بنك البحرين والشرق األوسط ش

 بقراءة، 2017  مارس29 العرض") في تاريخ التسجيل الموافق
 تعميم مجلس،محتويات وثائق العرض (بما في ذلك وثيقة العرض
إدارة متلقي العرض وتقرير المستشار المستقل) ونقبل أو ال نقبل

 وفي حالة القبول نوافق بموجبه على التنازل عن،العرض

أسهمنا في بي ام بي والتي سيتم نقل ملكيتها على النحو/أسهمي

 في مقابل الحصول على العرض النقدي المقدم من،الموضح أدناه

 والذي يتعين دفعه وفًقا للشروط المنصوص.م.م.ايه ان انفستمنت ذ
.عليها في وثائق العرض
1.

BMB Shareholding Information:

 بيانات المساهمين في شركة بنك البحرين والشرق األوسط-1
:ب.م.ش

Name of shareholder(s):
First Holder: _________________

:)اسم المساهم (المساهمين
___________:المالك األول
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المالك المتضامن(إن وجد)____________ :
الجنسية_________:
المخول بالتوقيع (في حالة المؤسسات /صناديق التمويل) __
رقم جواز السفر (المساهم األول /المخول بالتوقيع)___ :
رقم جواز السفر (المالك المتضامن ،إن وجد)______ :
رقم البطاقة اإلسكانية /السجل التجاري /بطاقة الهوية (المساهم

________________________ Joint Holder (if any):
____________________ Nationality:
Authorized Signatory (in case of Institutions/Funds):
_____
Passport No. (First Shareholder/Authorised Signatory):
____
Passport No. (Joint Holder, if any):
____________
CPR/CR/ID number (First Shareholder/Authorised Signatory):

األول /المخول بالتوقيع)____________ :

رقم البطاقة اإلسكانية /السجل التجاري /بطاقة الهوية (المالك

_______ CPR/CR/ID number (Joint Holder, if any):

المتضامن ،إن وجد)______ :

العنوان_________________:
جوال رقم___________________ :
هاتف رقم__________________ :

_____________________ Address:
__________________________ Mobile No:
___________________________

Telephone:

فاكس رقم______________ :

___________________________ Fax:

البريد االلكتروني__________:

____________________________________ Email:

عدد األسهم المملوكة في شركة بنك البحرين والشرق األوسط
ش.م.ب .عند تاريخ التسجيل  29مارس :2017

Number of BMB shares held on the Record Date 29 March 2017:
______________________________

____________________

عدد األسهم المملوكة في بي ام بي التي أرغب أنا /نحن في التنازل
عنها مقابل العرض النقدي من ايه ان انفستمنت ذ.م.م:.

Number of BMB shares I/we wish to surrender in consideration
______________________________ of the Offer by ANI:

_________________________

يرجى اإلشارة للخيار المفضل من جانبكم على النحو التالي (يرجي

تحديد خيار واحد فقط) .سيتم رفض الطلبات التي بها اختيارات

متعددة ،لالطالع على تفاصيل العرض ،يرجي قراءة وثائق العرض

بعناية:

باالشارة الى أسهم بي ام بي المبينة أعاله ،أرغب أنا /نحن في

التنازل عنها مقابل العرض النقدي من ايه ان انفستمنت ذ.م.م.

ال أرغب أنا /نحن في قبول العرض المقدم من ايه ان انفستمنت

Please indicate your option as below (Please select only one
option). Applications with multiple options chosen will be
rejected. For the details of the Offer, kindly read the Offer
Documents carefully:
I/we wish to surrender the number of my BMB shares
indicated in the box above in consideration of the Offer by
ANI
I/we do not wish to exercise the Offer made by ANI

ذ.م.م..

أنا/نحن أؤكد أن أنا/نحن أحمل أسهم بي ام بي في نموذج

تجريدي في حساب وساطة لدى وسيط ُمسجل في بورصة
البحرين*.

I/we confirm that I/we hold BMB Shares in a dematerialised
form held in a brokerage account with a registered broker in
*)”Bahrain Bourse (“BHB
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*In the event that eligible BMB’s Shareholder/s hold the shares
in electronic form on the Clearing, Settlement and Depository
system of BHB (“CSD”) without a trading account with a
registered broker in BHB, such shareholder/s shall be required
to open a trading account with a registered broker in BHB and
transfer the shares from the ‘CSD to the Broker’ via the BHB
Application Form Number (6) - Transfer application between
CSD and Broker.

مؤهلين في شركة بنك/ مساهمين مؤهل/*في حالة امتالك مساهم

ب ألسهم في شكل الكتروني على.م.البحرين والشرق األوسط ش

نظام المقاصة والتسوية واإليداع بدون وجود حساب تداول لدى

وسيط مُسجل في بورصة البحرين؛ فإن هذا المساهم سيُطلب منه
فتح حساب تداول لدى وسيط مُسجل في بورصة البحرين ونقل

"ملكية األسهم من" نظام المقاصة والتسوية واإليداع إلى وسيط

 تحويل أوراق- )6( بواسطة نموذج طلب بورصة البحرين رقم

.مالية بين المقاصة والدالل

Details of shares deposited in a trading account with a
registered broker in BHB:

تفاصيل األسهم المودعة في حساب التداول لدى وسيط مُسجل في
:بورصة البحرين

Investor number in BHB: ______________________

_______________ :رقم المستثمر في بورصة البحرين

Name of Broker:___________________________

____________________________ :اسم الوسيط

Trading account number:_____________________________

2.

Representation and declaration

_____________________________:رقم حساب التداول
 اإلقرار والتصريح-2

(i) I/We have, understood, and hereby accept the Offer in
accordance with the terms contained in the Offer
Documents.

نحن ونقبل بموجبه العرض وفقاً للشروط المنصوص/(أوالً) أفهم أنا

(ii) I/We understand that my/our acceptance of the Offer is
irrevocable and cannot be withdrawn either in whole or
in part except when an unexpected event as determined
by the CBB has occurred.

 قبولنا للعرض المقدم بشكل نهائي/ نحن أن قبولي/(ثانياً) أفهم أنا
ً
كليا أو جز ًئيا إال في حالة إال
ً وال يمكن االنسحاب منه إما

.عليها في وثائق العرض

في حالة حدوث حدث غير متوقع كما يحددها مصرف

.البحرين المركزي

(iii) I/We confirm that the BMB Shareholder names
mentioned above are the legal and beneficial owners of
the BMB Shares surrendered pursuant to the Offer.

نحن أن المساهمين في بي ام بي الوارد أسماؤهم/(ثالثاً) أؤكد أنا

(iv) All consents required to be obtained and all legal
requirements necessary to be complied with or
observed in order for this Acceptance and Transfer
Form or the Acceptance of the Offer to be lawful and
valid under the laws of any jurisdiction to which I
am/we are subject have been obtained, complied with
and observed.

(رابعاً) الحصول على كافة الموافقات التي ُيطلب الحصول عليها
وتلبية كافة المتطلبات القانونية التي يتعين االلتزام بها أو

أعاله هم المستفيدين القانونيين والفعليين من أسهم بي ام بي

.م.م.التي تم التنازل عنها وفقاً لعرض ايه ان انفستمنت ذ

مراعاتها لمشروعية وسريان استمارة القبول ونقل الملكية او

قبول العرض وفقاً للقوانين المعمول بها في أي والية قضائية

 نخضع لها واالمتثال لهذه الموافقات والمتطلبات/ أخضع

.ومراعاتها

(v) I/we hereby authorise BHB to debit our account held
with the BHB for the BMB shares surrendered for cash
consideration of the Offer.

 نحن بموجبه اإلذن لبورصة البحرين للخصم من/(خامساً) أمنح أنا
حسابنا لدى بورصة البحرين نظير األسهم التي تم التنازل عنها
.من اسهم بي ام بي مقابل العرض النقدي
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(vi) Information completed above is true in respect of
my/our shareholding in BMB.
Signature: First
Holder

Signature: Joint Holder(s) (if any):

Name:

Designation*:

Name of Entity*:

Date:

*Not applicable in case of individuals
For Official Use Only
Accepted and approved by:
Date:

/(سادساً) أقر بصحة المعلومات سالفة الذكر فيما يتعلق بحصتي
.حصتنا في بي ام بي

 المالك (المالك) المتضامن:توقيع

 المالك األول:التوقيع

:*المسمى الوظيفي

:االسم

:التاريخ

:*اسم الشركة

:)(إن وجد

.* ال تطبق في حالة األفراد
لالستخدام الرسمي فقط

:تم قبول العرض واعتماده من قبل

:التاريخ

3.

Important instructions for completion and submission
of this Acceptance and Transfer Form
I. The following should be read in conjunction with the
information contained in the Offer Documents. Unless
where the context otherwise requires or where
otherwise defined herein, the definitions contained in
the Offer Document shall also apply in this Acceptance
and Transfer Form. In case of any conflict between the
instructions provided in the Offer Document and this
Acceptance and Transfer Form, the instructions in the
Acceptance and Transfer form should be followed.
II.

BMB shareholders who wish to accept the Offer must
submit the completed Acceptance and Transfer Form,
together with all the required documents as set out
below, to the Receiving Agent’s address given below
either by visiting their offices or sending them by
registered mail / courier, during the Offer period.

 تعليمات هامة الستكمال وإرسال استمارة القبول ونقل الملكية-3
 يجب قراءة ما يلي باإلضافة إلى المعلومات الواردة في وثائق:أوال
 ما لم يقتض السياق خالف ذلك أو ُينص على.العرض
 تنطبق التعريفات الواردة في،خالف ذلك في هذه االستمارة
 في حال.وثائق العرض في استمارة القبول ونقل الملكية هذه
وجود أي تعارض بين التعليمات الواردة في وثائق العرض

 ينبغي،والبيانات الواردة في استمارة القبول ونقل الملكية

.إتباع التعليمات الواردة في استمارة القبول ونقل الملكية

 يجب على أي من المساهمين في بي ام بي والذي يرغبون:ثانيا
ً
في العرض تقديم استمارة القبول ونقل الملكية باإلضافة إلى

كافة المستندات المطلوبة المبينة أدناه إلى عنوان الوكيل

الوارد أدناه والذي سيقوم باستالم هذه الوثائق إما من خالل

 البريد السريع خالل/المسجل
ُ زيارة مكاتبهم أو إرسالها بالبريد

.فترة سريان العرض
عنوان وكيل اإلستالم

Receiving Agent Address

م.م.كارفي كمبيوتر شير ذ

Karvy Computershare WLL
th

Al Zamil Tower, Office 74, 7 Floor
Road 383, Block 305, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: (973) 17215080

، الطابق السابع،74  مكتب رقم،برج الزامل
 المنامة،305  مجمع رقم،383 شارع رقم

مملكة البحرين

(973) 17215080 :هاتف رقم
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Fax: +973 17212055
E-mail: bahrain.helpdesk@karvy.com
Working Hours
Sunday to Thursday
7:30 AM to 5:00 PM

III.

IV.

0097317212055 :فاكس رقم

bahrain.helpdesk@karvy.com :البريد االلكتروني

ساعات العمل

من السبت الى خميس

مساء
5:00 صباحا حتى الساعة
7:30 من الساعة
ً
ً

In all cases, the Acceptance and Transfer Form should
reach the Receiving Agent no later than the closing
business hours as indicated above on the Offer Closing
Date.

 يجب تسليم استمارة القبول ونقل الملكية في جميع الحاالت: ثالثا

Shareholders should enclose a statement of account
from BHB in respect of their BMB shares that are being
surrendered during the Offer period held in electronic
form with a registered broker in BHB.

 على المساهمين ارفاق كشف حساب من بورصة البحرين: رابعا

لوكيل االستالم في موعد ال يتجاوز نهاية ساعات العمل

.على النحو الموضح أعاله تاريخ إقفال العرض الموافق

بشأن أسهمهم في بي ام بي المملوكة والتي يجري التنازل

عنها خالل فترة العرض المنعقدة المملوكة بشكل إلكتروني
.بواسطة أحد الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين

V.

Individual shareholders (including joint holders)
should enclose copies of their latest passport or national
identity card to prove their identity. Institutional
shareholders should enclose copy of constitutive
documents including the Commercial Registration
certificate, Board of Director(s) resolution to accept the
offer and documents to delegate authority to the
signatory with the Acceptance and Transfer Form along
with a copy of signatory’s valid passport or national
identity card.

 يجب على المساهمين من األفراد (بما في ذلك مالك: ًخامسا
األسهم المتضامنون) إرفاق نسخ من أحدث جوازات السفر
 يجب على.الخاصة بهم أو بطاقة هويتهم الوطنية
المساهمين من المؤسسات إرفاق نسخة من الوثائق

التأسيسية الخاصة بهم بما في ذلك شهادة السجل التجاري

وقرار مجلس اإلدارة لقبول العرض ووثائق تفويض السلطة

للشخص المخول بالتوقيع مع استمارة القبول ونقل الملكية

باإلضافة إلى نسخة من جواز الشخص المخول بالتوقيع

.ساري المفعول أو بطاقة هويتهم الوطنية

VI.

In the cases of BMB shares held by investment
managers, the Acceptance and Transfer Form should be
signed by the investment manager and sent along with
a copy of the document reflecting the investment
manager’s position as the investment manager for the
relevant BMB shareholder. The Acceptance and
Transfer Form must state the beneficial owners of the
shares together with their specific concern or their
signed discretionary mandate.

، في حالة تملك أسهم بي ام بي من قبل مديري االستثمار:ًسادسا

يجب التوقيع على استمارة القبول ونقل الملكية من قبل مدير

االستثمار وإرسالها باإلضافة إلى نسخة من المستندات التي

تنص على موقف مدير االستثمار بصفته مدي اًر لالستثمار
 يجب أن تنص.من للمساهم ذات الصلة في بي ام بي
استمارة القبول ونقل الملكية على أسماء المستفيدين

األصليين من األسهم باإلضافة إلى ذكر مخاوفهم أو

.التفويض التقديري الموقع عليه من جانبهم

VII.

In the case of BMB shares being pledged, instructions
from and signed by the pledgee with regard to the issue
of Offer from ANI should be countersigned by the
BMB shareholder and should accompany the
completed Acceptance and Transfer Form.

 ينبغي استالم تعليمات، في حالة رهن أسهم بي ام بي:ًسابعا
موقعة من المرتهن فيما يتعلق باستالم المبالغ النقدية من
 والتصديق عليها من قبل المساهم.م.م.ايه ان انفستمنت ذ

.في بي ام بي ويجب إرفاقها باستمارة القبول ونقل الملكية
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VIII.

The Offeror and the Receiving Agent reserve the right
to reject any acceptances if (a) the Acceptance and
Transfer Form is not completed in all respects or
completed with incorrect information; (b) any of the
information required is not included in the Acceptance
and Transfer Form; or (c) the Acceptance and Transfer
Form along with all of the above documents are not
received at the Receiving Agent’s above address during
business hours on or before the Offer Closing Date.

 يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم بالحق في رفض أي:ًثامنا

) (أ:من استمارات القبول ونقل الملكية في الحاالت التالية

عدم استكمال استمارة القبول ونقل الملكية من جميع الجوانب
أو استكمالها بمعلومات غير صحيحة؛ (ب) عدم ذكر أي

من المعلومات المطلوبة في استمارة القبول ونقل الملكية؛

أو (ج) عدم استالم استمارة القبول ونقل الملكية باإلضافة

إلى المستندات سالفة الذكر إلى عنوان وكيل االستالم سالف

الذكر خالل ساعات العمل العادية في أو قبل تاريخ إقفال

.العرض

IX.

X.

BMB shareholders who have accepted the offer will
receive the cash consideration due to them via their
broker account after signing and returning their
Acceptance and Transfer Forms in relation to the
Offer. Settelment of the consideration to which any
BMB Shareholder is entitled under the Offer will be
implemented in full in accordance with the terms of
Offer Documents. If the Offer period is extended, the
revised settlement date will be notified to BMB
Shareholders accordingly.
Trading in BMB shares will be suspended at the end of
the trading hours on the Record Date, until the cash
settlement is paid to the BMB shareholders accepting
the Offer or when the Offer is revoked due to an
unexpected event as determined by the CBB has
occurred.

 مساهمي بي ام بي الذين وافقوا علي العرض سيتلقون:ًتاسعا
المقابل النقدي المستحق لهم عن طريق حساب وسيطهم بعد
توقيع وإعادة استمارة القبول ونقل الملكية الخاصة بهم فيما

 سوف ُيسدد المقابل المالي المستحق.يتعلق بقبول العرض
ًألي مساهم في بي ام بي بموجب العرض بالكامل وفقا
 في حالة تمديد مدة.لشروط وثائق العرض وأحكامها

 سوف ُيخطر مساهمي بي ام بي بتاريخ التسوية،العرض
.المعدل وفقاً لذلك

 سيتم إيقاف تداول أسهم بي ام بي اعتبا اًر في نهاية ساعات:عاش اًر

التداول من تاريخ التسجيل حتى دفع مبلغ التسوية النقدية

للمساهمين في بي ام بي أو في حالة حدوث حدث غير

.متوقع كما يحددها مصرف البحرين المركزي

