شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م – .رقم السجل 86835
اإلعالن عن إغالق العرض المقدم للمساهمين ببنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.
 17أبريل 2017
العرض الرسمي الطوعي الغير المشروط المقدم من قبل ايه ان انفستمنت ذ.م.م"( .مقدم العرض") لالستحواذ على ما يصل إلى
 %33.1من رأس المال الصادر والمدفوع لبنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب ("متلقي العرض" أو "بي ام بي") ،مما يمثل كل
األسهم المتبقية من رأس المال الصادر والمدفوع لدى بي ام بي (عدا عن األسهم التي يمتلكها مقدم العرض واألطراف التي تعمل معها
بانسجام) نقدا.

بيان إخالء مسؤولية
ال يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي أو بورصة البحرين أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أية مسؤولية عن
محتوى هذا اإلعالن أو إقرار بصحتة أو اكتماله ،كما يخلون صراحة مسؤوليتهم الكاملة عن أي خسارة ناتجة عن االعتماد
الكلي أو الجزئي على محتويات هذا اإلعالن.
إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
كما يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م ،.الذين أصدروا هذا اإلعالن مجتمعين ومنفردين ،المسؤولية
الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن .وبناء على حد علم واعتقاد أعضاء المجلس الذين بذلوا كل العناية
المعقولة في سبيل ضمان ذلك فإن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن تتوافق مع الحقائق وال تحتوي على أي تجاوزات
جوهرية من شأنها أن تؤثر على أهمية واكتمال هذا اإلعالن.
باإلشارة إلى اإلعالنات المؤرخة بتاريخ  30مارس  2017ووثيقة العرض المؤرخة بتاريخ  23مارس  2017المقدمة من ايه ان
انفستمنت ذ.م.م"( .وثيقة العرض") لالستحواذ على ما يصل إلى  %33.1من رأس المال الصادر والمدفوع لبي ام بي ،مما يمثل كل
األسهم المتبقية من رأس المال الصادر والمدفوع لدى بي ام بي (عدا عن األسهم التي يمتلكها مقدم العرض واألطراف التي تعمل معها
بانسجام) بسعر عرض تبلغ قيمته  0.1322دوالرا أمريكيا لكل سهم في بي ام بي.
يسر مجلس إدارة ايه ان انفستمنت ذ.م.م .اإلعالن عن إنتهاء العرض بنجاح الذي افتتح بتاريخ  2أبريل .2017
لقد تم التنازل عن  61,0٩1,823من أسهم بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب .والتي تمثل  ٪25.2٤من مجموع األسهم العادية
الصادرة والمدفوعة لدى بي ام بي .هذا وقد قامت شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م .بتحويل المبلغ وتجهيزه للتسوية المحسوبة بسعر
 0.1322دوالر أمريكي لعدد األسهم المتنازل عنها في حساب ضمان مع شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب( .المقفلة).
ستتم التسوية عن طريق الوسيط المعين من قبل ايه ان انفستمنت ذ.م.م .لحساب بورصة البحرين ومن ثم ستقوم بورصة البحرين
بالتسوية لألسهم المتنازل عنها على نظام التداول عن طريق الوسطاء المسجلين .وفي تاريخ تسوية العرض الموافق  20أبريل 2017
ستقوم بورصة البحرين بتحويل ملكية األسهم وتحديث سجالت حملة األسهم لبنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب .لبيان تغير الملكية.
وبناء على عدد األسهم المتنازل عنها ستتم التسوية مقابل  0.1322دوالر أمريكي للسهم الواحد من خالل الوسيط الذي ينوب عن مقدم
العرض لبورصة البحرين .وفي المقابل ،ستقوم بورصة البحرين بتسوية المبالغ المستحقة لكل وسيط عامل بالنيابة عن كل مساهم في
بي ام بي مقبل على البيع وفقا لشروط التسوية لدى بورصة البحرين.
مساهموا بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب .الذين قبلوا العرض واستوفوا الشروط المنصوص عليها في إجراءات القبول
سيحصلون على مقابل التسوية بالكامل بسعر  0.1322دوالر أمريكي لكل سهم وفقا لشروط وثيقة العرض.
يتقدم مجلس إدارة بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب .بالشكر لمصرف البحرين المركزي ،ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة،
وإدارة مراقبة األسواق المالية وبورصة البحرين إلرشاداتهم القيمة ودعمهم المقدم من أجل إكمال العرض بنجاح.
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األطراف الرئيسية
متلقي العرض
بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.
مبنى  ،135طريق ،1702
مجمع  ،317المنطقة الدبلوماسية
المنامة ،مملكة البحرين
هاتف+ ٩73 17 5323٤5 :
فاكس+ ٩73 17 530٩87 :

مقدم العرض
ايه ان انفستمنت ذ.م.م.
مبنى  ،135شارع  ،1702المنطقة الدبلوماسية
شقة 121مجمع 317
المنامة ،مملكة البحرين
هاتف+ ٩73 17 53223٤5 :
فاكس+ ٩73 17 530٩87 :

مسجل األسهم ووكيل االستالم
كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.
مكتب رقم  ،7٤الطابق السابع ،برج الزامل ،مبنى رقم 31
شارع رقم  ،383مجمع ،305
المنامة ،مملكة البحرين
هاتف+ ٩73 17 215080 :
فاكس+ ٩73 17 212055 :

المفوض بالتوقيع
باسم ونيابة عن
شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م.

2

