Bahrain Middle East Bank B.S.C
Rights Offering Application Form

 دوالر0.25  سهما عاديا جديدا بقيمة أسمية242,003,326 طرح حتى
 دوالر أمريكي للمساهمين بناء0.25 أمريكي للسهم الواحد بسعر إصدار يبلغ
على حق األفضلية
Offering up to 242,003,326 Ordinary Shares of Nominal
Value of USD 0.25 at Issue Price of USD 0.25 per share on
Rights Offering basis to existing Shareholders based on
rights privileged subscriptions.
Application No

رقم الطلب

To: The Board of Directors, Bahrain Middle East Bank B.S.C.
(“The Bank” or “BMB”)
PO BOX 797, Manama, Kingdom of Bahrain
I/We (the “Applicant”) hereby submit this application for subscription to
ordinary shares of the Bank that are offered under the Rights Offering
made in accordance with the terms and conditions of the Offering Circular
and agree to accept such shares as may be allotted by the Board of
Directors in accordance with the provision of the Memorandum and
Articles of Association of the Bank and terms and conditions of the
Offering Circular, including any lesser number than that subscribed to by
this Applicant, I / We hereby certify that all the information given in this
Application Form is true and correct.

.ب.م.بنك البحرين والشرق األوسط ش
طلب اكتتاب ألسهم حق األفضلية

Invitation
Announcement Date
Record Date
Opening Date
Closing Date
Subscription results &
Allotment basis
announcement Date
CBB approval on
Allotment Statement
& Shareholders List

26/11/2017

تاريخ اإلعالن

29/11/2017
3/12/2017
19/12/2017
21/12/2017

Allotment Date
Distribution of
Refunds Date
Commencement of
Trading on licensed
exchange

26/12/2017
27/12/2017

تاريخ التسجيل
تاريخ فتح االكتتاب
تاريخ قفل االكتتاب
تاريخ إعالن النتائج
وإعالن أسس
التخصيص
موافقة مصرف
البحرين المركزي
على بيان التخصيص
وقائمة المساهمين
تاريخ التخصيص
تاريخ توزيع رد المبالغ

24/12/2017

2/1/2018

بدء التداول في
البورصة المرخصة

:)"إلى أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين والشرق األوسط ("البنك
 المنامة بمملكة البحرين797 .ب.ص
 نحن ( “مقدم الطلب“ ) نتقدم لالكتتاب في أسهم البنك المعروضة من خالل إصدار أسهم حق/ أنا
 أو ما. وأعلن قبولي لألسهم الﻤﺨصصة لي.األفضلية وفقا ً للشروط المذكورة في نشرة اإلصدار
يقل عنها من قبل مجلس اإلدارة وفقا ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والشروط
 إننا نعتهد بأن جميع المعلومات المذكورة أدناه كاملة/  كما أني.الواردة في نشرة اإلصدار
.وصحيحة

1. Important Details for Bahrain Bourse

 تفاصيل هامة لبورصة البحرين.1

For Shareholders: Do you have a Bahrain
Bourse Investor Number?
o Yes (please fill in the number here)
o No (please complete section 6 i-k)

 هل لديك رقم مستثمر في بورصة:للمساهمين
البحرين؟
) نعم (الرجاء إمالء الرقم هناo
)  الفقرة ط – ك6  ال (الرجاء إمالء قسمo

For Renouncee: Do you have a Bahrain
Bourse Investor Number?
o Yes (please fill in the number here)
o No (please complete section 7 n-p)

 هل لديك رقم مستثمر في بورصة:للمتنازل له
البحرين؟
) نعم (الرجاء إمالء الرقم هناo
)  الفقرة ن – ع7  ال (الرجاء إمالء قسمo
 بيانات المساهم.2

2. Shareholder’s Details
Shareholder Name:
Nationality:
Date of Issue:

CPR/CR No:
Passport No.
Place of Issue:

: السجل/ رقم الهوية
:رقم جواز السفر
:محل اإلصدار

Mobile:
Investor No. at
Bahrain Bourse:
Share Certificates
Numbers:
Applicant’s Bank
Account No.
IBAN No.

:الجنسية
:تاريخ اإلصدار
:العنوان

Address:
Telephone:

:اسم المساهم

Fax:
E-mail:

:فاكس
:البريد اإللكتروني

:هاتف
:نقال
رقم المستثمر في
:بورصة البحرين
أرقام شهادات
:األسهم
رقم الحساب
المصرفي التابع
لمقدم الطلب
رقم الحساب
المصرفي الدولي

Bahrain Middle East Bank B.S.C
Rights Offering Application Form

.ب.م.بنك البحرين والشرق األوسط ش
طلب اكتتاب ألسهم حق األفضلية

 طريقة احتساب أسهم حق األفضلية.3

3. Calculation of Rights Subscription Entitlement
a) Total No. of shares held
(a)
(on record date) / Number of Rights
Shares entitled to
* Due to the conversion factor being 1:1, each shareholder is entitled
to the same number of Rights Shares as the amount of Ordinary
Shares he/she holds

)(أ

أ) إجمالي عدد األسهم المملوكة
 إجمالي عدد أسهم حق/ )(في تاريخ التسجيل
األفضلية الﻤﺨصصة
 يحق لكل مساهم الحصول على عدد أسهم حقوق الملكية1:1 * نظراً لكون عامل التحويل
الذي يساوي عدد األسهم العادية الذي يمتلكها ذاته

 اكتتاب المساهم.4

4. Subscription by Shareholder
b) No. of Rights Shares subscribed
c) Issue Price per Share
d) Subscription Amount ( b x c )

)(ب
 دوالر أمريكي0.25 )(ج
)( د

(b)
(c) USD 0.25
(d)

5. Application for additional Shares by Shareholder
Only eligible Shareholders who have subscribed to their full
entitlement and have not made any renunciation can fill this section.
e) No. of Additional Shares
(e)
f) Subscription Amount ( e x c )
(f)

 تقديم طلب لالكتتاب في أسهم إضافية من قبل المساهم.5
يحق فقط للمساهمين الذين اكتتبوا بأسهم حق األفضلية الﻤﺨصصة لهم بالكامل ( دون
.التنازل عنها ) أن يكتتبون بأسهم إضافية
)(هـ
)( و

هـ) عدد األسهم اإلضافية المراد االكتتاب بها
)  جx و ) قيمة األسهم اإلضافية (هـ

(g)

)(ز

)هـ+ز ) إجمالي عدد األسهم المكتتب بها (ب

(h)

)(ح

) و+ ح ) إجمالي مبلغ االكتتاب المستحق ( د

 إجمالي االكتتاب.6

6. Total Subscription Amount
g) Total number of shares
subscribed for ( b + e )
h) Total subscription amount to be
paid ( d + f )

If you DO NOT have an Investor Number, you must add the Investor Number Fee of USD
11, and if you DO NOT have a Securities Account then you must also add a Securities
Account Fee of USD 2.25 to your total Subscription Funds, by completing Section 6 i-k
below.

i) Bahrain Bourse Investor Number Fee
j) Securities Account Fee
k) Total Amount Payable (h + i + j)

(i) USD 11.00
(j) USD 2.25
(k)

 دوالر أمريكي11 في حالة لم يكن لديك رقم مستثمر يجب إضافة رسم استخراج رقم مستثمر وهو
 دوالر أمريكي2.25 وفي حالة لم يكن لديك حساب مستثمر يجب إضافة رسم فتح حساب مستثمر وهو
:إلجمالي مبلغ االكتتاب وإمالء التفاصيل تحت فقرة ط – ك التالية

 دوالر أمريكي11.00 )(ط
 دوالر أمريكي2.25 )(ي
)(ك

ط) رسم استخراج رقم مستثمر
ي) رسم فتح حساب مستثمر
)  ي+  ط+ ك) إجمالي المبلغ المستحق دفعه ( ح

)توقيع المساهم (المفوض بالتوقيع

Signature of Shareholders (Authorized Signatory):

 إكتتاب المتنازل له.7

7. Subscription by Renouncee
l) Number of shares renounced
(b–a)
m) Total subscription amount to be
paid ( d + f )

(l)

)( ل

) ل ) عدد األسهم المتنازل عنها ( ب – أ

(m)

)(م

)  وx م ) قيمة األسهم المتنازل عنها ( د

If you DO NOT have an Investor Number, you must add the Investor Number Fee of USD
11, and if you DO NOT have a Securities Account then you must also add a Securities
Account Fee of USD 2.25 to your total Subscription Funds, by completing Section 6 i-k
below.

n) Bahrain Bourse Investor Number Fee paid in BD
o) Securities Account Fee paid in BD
p) Total Amount Payable (m + n+ o)
Renouncee Name:
Nationality:
Date of Issue:

(n) USD 11.00
(o) USD 2.25
(p)
CPR/CR No:

Passport No.
Place of Issue:

 دوالر أمريكي11 في حالة لم يكن لديك رقم مستثمر يجب إضافة رسم استخراج رقم مستثمر وهو
 دوالر أمريكي2.25 وفي حالة لم يكن لديك حساب مستثمر يجب إضافة رسم فتح حساب مستثمر وهو
:إلجمالي مبلغ االكتتاب وإمالء التفاصيل تحت فقرة ط – ك التالية

 دوالر أمريكي11.00 )(ن
 دوالر أمريكي2.25 )(س
)( ع
: السجل/ رقم الهوية
:رقم جواز السفر
:محل اإلصدار

Mobile:

ن) رسم استخراج رقم مستثمر
س) رسم فتح حساب مستثمر
)  س+  ن+ ع) إجمالي المبلغ المستحق دفعه ( م
:اسم المتنازل له
:الجنسية
:تاريخ اإلصدار
:العنوان

Address:
Telephone:

ب ) عدد أسهم حق األفضلية المكتتب بها
ج) سعر طرح األسهم
)  جx د) قيمة األسهم المكتتب بها ( ب

Fax:
E-mail:

:فاكس
:البريد اإللكتروني

:هاتف
:نقال

Bahrain Middle East Bank B.S.C
Rights Offering Application Form

.ب.م.بنك البحرين والشرق األوسط ش
طلب اكتتاب ألسهم حق األفضلية

رقم المستثمر
(المتنازل له) في
:بورصة البحرين

Investor
(Renouncee) no. at
Bahrain Bourse:

:)توقيع المستثمر (المتنازل له

Signature of the Investor (Renouncee):

:)توقيع المساهم (المفوض بالتوقيع

Signature of Shareholders (Authorized Signatory):

To be filled by Receiving Bank – يمأل من قبل بنك االستالم
:استلمنا من
:)عن طريق حوالة مالية من (بنك
:تاريخ االستحقاق
:تاريخ إعطاء تعليمات الحوالة

Received From:
By Wire transfer from (Bank):
Value Date:
Transfer Instructions Date:

Bank Stamp & Signature

Date

التوقيع وختم البنك

التاريخ

Please retain this receipt for presentation to the Receiving Bank
against receiving the Allotment Notice and the Refund Receipt (if
any)
For subscription Terms & Conditions, please refer to the Offering
Circular

Important Notice:
1. Subscription is open to all eligible shareholders as on
the Record Date from Opening Date, which is 3
December 2017, and close of Banking Business Hours
on the Closing Date, which is 19 December 2017.
2. Application Form must be read and completed in full.
All required information and documents must be
provided by the Applicant.
3. Payment can be made as following:
• The subscription currency is United States Dollar
(USD)
• The subscription amounts shall be remitted by
transferring USD from an account of the Applicant
to the designated account with the Receiving Bank
No other modes of payment shall be accepted.
Applicants are responsible for ensuring that the
Subscription Amount is received by the Receiving Bank
on or before the Closing Date.
Applicants transferring money into the designated
account should present a copy of the wire transfer
order along with this Application Form. Only a single
wire transfer is sanctioned.

الرجاء االحتفاظ بهذا اإليصال لتقديمه لبنك االستالم مقابل استالم إشعار التخصيص
)ورصيد المبلغ الفائض بعد التخصيص (إن وجد
 الرجاء مراجعة نشرة اإلصدار.لالطالع على المعلومات المتعلقة باالكتتاب

:مالحظات هامة
 يكون االكتتاب مفتوحا امام جميع المساهمين المؤهلين كما في تاريخ.1
 حتى انتهاء ساعات العمل في تاريخ إقفال2017  ديسمبر3 السجل الموافق
2017  ديسمبر19 االكتتاب
 ويجب على مقدم الطلب. يجب قراءة وتعبئة استمارة الطلب بالكامل.2
.تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة
: يمكن دفع مبالغ االكتتاب بالطرق التالية.3
تكون عملة االكتتاب بالدوالر األمريكي

•

يتم إرسال مبالغ االكتتاب بالدوالر األمريكي إلى الحساب المصرفي
المحدد لدى بنك االستالم

•

لن يتم قبول أي طريقة دفع أخرى
مقدم الطلب يتحمل مسئولية التأكد من أن بنك اإلستالم قد استلم مبلغ
.االكتتاب قبل أو خالل تاريخ اإلقفال
يجب عـلى مقدمي الطـلبات الذين يقومون بتحويل األمـوال إلى حساب
.محـدد تقديم نسخـة من أمر التحـويل البنكي باإلضافة إلى استمارة الطلب
.ويتم اعتماد تحويل بنكي واحد فقط

Bahrain Middle East Bank B.S.C
Rights Offering Application Form

Important Notice (Continued):
4. All Subscription Amounts received shall be net of any
bank or related charges. All charges such as wire
transfer charges, subscription application processing
fees, collection charges, foreign currency conversion
charges, special clearing charges shall be borne by the
Applicant.
5. Payment should be made in the name of “Bahrain
Middle East Bank B.S.C.”
6. The wire transfer details are as follows:
Country
Kingdom of Bahrain
Account Name
BMB Rights Issue
Account Number
500688100100
IBAN
BH78ALSA00500688100100
Beneficiary Bank
Al Salam Bank Bahrain
B.S.C.
Beneficiary Bank’s
ALSABHBM
SWIFT
Correspondent Bank
JPMorgan Chase Bank, N.A.
– New York
Correspondent
CHASUS33
SWIFT Code
Account Number
400758954
Application
[Applicant Name]
Information
[Shareholder Number]
[Investor Number]
7. Subscription Amount should be paid in full for total
number of Ordinary Shares subscribed for in this
Application Form
8. The last day for submitting this Application Form to the
Receiving Bank will be on 19 December 2017 at close
of Banking Business Hours.
9. Applicants must submit the following documents along
with Application Form:

.ب.م.بنك البحرين والشرق األوسط ش
طلب اكتتاب ألسهم حق األفضلية

:)مالحظات هامة (يتبع
 جميع مبالغ االكتتاب المستلمة ستحتسب صافية من أية رسوم مصرفية.4
 ويتحمل مقدم الطلب جميع الرسوم األخرى مثل رسوم.أو رسوم أخرى
 رسوم تحويل، رسوم التحصيل، رسوم عملية االكتتاب،التحويل البنكي
.العملة األجنبية ورسوم التحويل الخاصة
".ب.م. يجب أن يتم الدفع باسم "بنك البحرين والشرق األوسط ش.5
Kingdom of Bahrain
BMB Rights Issue
500688100100
BH78ALSA00500688100100
Al Salam Bank Bahrain
B.S.C.
ALSABHBM
JPMorgan Chase Bank, N.A.
– New York
CHASUS33
400758954
)(اسم مقدم الطلب
)(رقم المساهم
)(رقم المستثمر

: فيما يلي تفاصيل التحويل البنكي.6
البلد
اسم الحساب
رقم الحساب
رقم الحساب المصرفي
الدولي
بنك االستالم
رمز سويفت التابع لبنك
االستالم
البنك الوسيط
رمز سوفت التابع للبنك
الوسيط
رقم الحساب
معلومات الطلب

 يجب دفع مبلغ االكتتاب بالكامل إلجمالي عدد األسهم العادية المكتتب.7
بها في استمارة الطلب هذه
19  يكون آخر موعد لتقديم استمارة الطلب إلى بنك االستالم هو يوم.8
. قبل انتهاء ساعات العمل المصرفية2017 ديسمبر
 يجب على مقدمي الطلبات تقديم المستندات التالية باإلضافة إلى استمارة.9
:الطلب

For all Applications:
For applicants who have an Investor Number and an
Securities Account with the Bahrain Bourse,
documentary evidence should be included of those
details. Copies or Printouts are permissible.

:المتطلبات من كافة المساهمين
بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين لديهم رقم مستثمر وحساب مستثمر لدى
 سيتم قبول النسخ. ينبغي إدراج أدلة تفيد بتلك التفاصيل،بورصة البحرين
.أو المستخرجات المطبوعة

For applicants who DO NOT have an Investor Number
and/or DO NOT have a Securities Account with the
Bahrain Bourse, the ORIGINAL Share Certificate(s) must
be submitted.

أو حساب مستثمر/بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين ال يملكون رقم مستثمر و
. شهادات األسهم األصلية/  ينبغي تقديم شهادة،لدى بورصة البحرين

Applicants experiencing difficulties producing the
documents should get in contact with Bahrain Bourse
for assistance.

يجب على المتقدمين الذين يواجهون صعوبات في تقديم الوثائق أن
.يتواصلوا مع بورصة البحرين للحصول على المساعدة
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Important Notice (continued):
Application by Individuals
Shareholders who are individuals over the age of 21 are
eligible to subscribe to the Ordinary Shares offered through
this Offering. Applicants under the age of 21 should make
their application through their legal guardian.
Application Form submitted by individuals must be
accompanied by copies of the following documents:
•
•
•

•

Original or a certified copy of the individual’s valid
national identification card or personal identification card;
Original or a certified copy of the individual’s valid
passport;
Sufficient funds in an amount equivalent to the number of
Ordinary Shares applied for multiplied by the Issue Price
of USD 0.25 each;
If the individual has an account with the Bahrain Bourse
the individual shall specify the investor number by
completing relevant section in the Application Form.

Application by Institutions
Application Form submitted by institutional applicants must
be accompanied with copies of the following documents:
•
•
•
•
•

•

•

A copy of the institution’s valid Commercial Registration
certificate or a copy of certificate of incorporation;
Original or certified copy of the valid national
identification card of the person(s) signing on behalf of
the institution;
Original or a certified copy of the valid passport of the
person(s) signing on behalf of the institution;
A copy of the resolution of the board of directors or
equivalent authority of the institution approving the
investment in the Offering;
A copy of the authorized signatory book of the institution
validating the signature of the person(s) signing on behalf
of the institution;
Sufficient funds in an amount equivalent to the number of
Ordinary Shares applied for multiplied by the Offer Price
of USD 0.25 each;
If the institution has an account with the Bahrain Bourse
the institution shall specify the investor number by
completing relevant section in the Application Form.

10. Applicants can collect their Allotment Notice and Refund
Receipt from the Issue Registrar’s office on the
Distribution Date
11. No profit shall accrue or be payable to the Applicants in
respect of Subscription Amounts collected by the
Receiving Bank regardless of whether such amounts are
returned to the Applicant in whole or in part
12. For more information refer to the Offering Circular.
13. Acceptance of this Application Form by the Receiving
Bank does not constitute an acknowledgement by the
Bank or the Receiving Bank that the Applicant has
adhered to the “Subscription Terms and Conditions”.
14. The Bank as represented by the Board of Directors
reserves the right to reject any application not complying
with the terms and conditions contained in the Offering
Circular. If the Applicant has made duplicate or multiple
applications, the Bank at its sole discretion shall accept
one of the Application Forms received or may reject all
the Application.

.ب.م.بنك البحرين والشرق األوسط ش
طلب اكتتاب ألسهم حق األفضلية

:)مالحظات هامة (يتبع
:الطلبات المقدمة من قبل األفراد
 سنة يحق لهم21 الطلبات المقدمة من قبل األفراد الذين تزيد أعمارهم عن
 أما األفراد الذين تقل.االكتتاب في األسهم العادية من خالل هذا الطرح
. سنة تقدم طلباتهم من خالل الوصي القانوني21 أعمارهم عن
طلبات االكتتاب المقدمة من قبل األفراد يجب ان ترفق معها المستندات
:التالية
نسخة أصلية أو نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية
.السارية أو بطاقة الهوية الشخصية
نسخة أصلية أو نسخة مصدقة من جواز سفر الشخص الساري
.المفعول
رصيد مالي يعادل عدد األسهم العادية التي تم طلبها مضروبا
. دوالر أمريکي لکل سهم0.25 في سعر اإلصدار البالغ
 يجب على،إذا كان لدى الفرد حساب لدى بورصة البحرين
الفرد تحديد رقم المستثمر من خالل استكمال القسم ذي الصلة
.في استمارة الطلب

•
•
•
•

:الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات
: الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات يجب ان ترفق معها المستندات التالية
• نسخة من شهادة السجل التجاري السارية للمؤسسة ونسخة من
شهادة التأسيس
• نسخة أصلية أو مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية السارية
للشخص أو األشخاص الذين يوقعون نيابة عن المؤسسة
• نسخة أصلية أو نسخة مصدقة من جواز السفر الساري
للشخص أو األشخاص الذين يوقعون نيابة عن المؤسسة
• نسخة من قرار مجلس اإلدارة أو السلطة المعادلة للمؤسسة التي
توافق على االستثمار في الطرح
• نسخة من دفتر المفوضين بالتوقيع للمؤسسة إلثبات سريان
توقيع الشخص (األشخاص) نيابة عن المؤسسة
• رصيد مالي يعادل عدد األسهم العادية التي تم طلبها مضروبا
. دوالر أمريكي لکل سهم0.25 في سعر اإلصدار البالغ
 يجب،• إذا كان لدى المؤسسة حساب لدى بورصة البحرين
عليها تحديد رقم المستثمر من خالل استكمال القسم ذي الصلة
.في استمارة الطلب
 ورصيد المبالغ، يمكن لمقدمي الطلبات استالم إشعار التخصيص.10
المرتجعة إن وجدت وذلك من مسجل اإلصدار في يوم التوزيع
 ال يوجب دفع أية أرباح لمقدمي الطلبات بشأن قيم االكتتاب المستلمة.11
من قبل بنك االستالم بغض النظرعن إعادة مبالغ االكتتاب الى مقدمي
.الطلبات بشكل كامل أو بشكل جزئي
. لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على نشرة االصدار.12
 ال يشكل قبول استمارة الطلب من قبل بنك االستالم بأنه بمثابة إقرار.13
من البنك أو بنك االستالم بأن مقدم الطلب قد التزم "ببنود وشروط
."االكتتاب
 يحتفظ البنك ممثال بمجلس اإلدارة بالحق في رفض أي طلب غير.14
 إذا قام مقدم.متقيد بالبنود والشروط المنصوص عليها في نشرة االصدار
 يجوز للبنك بمحض تقديره المطلق،الطلب بتقديم طلبات متكررة أو متعددة
.قبول استمارة واحدة فقط أو رفض جميع استمارات الطلب المستلمة

