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Public announcement relating to 

Bahrain Middle East Bank B.S.C. 

Suspension of trading 

29 March 2017 

 

Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the 

“Bank” or “BMB”), further to the 

announcement on 26 March 2017 and in 

accordance with the requirements of the 

Central Bank of Bahrain Rulebook Volume 

6 – Takeovers, Mergers and Acquisitions 

Module (“TMA”), would like to inform the 

shareholders of BMB that trading in the 

Bank’s Shares will be suspended on the 

Bahrain Bourse at the end of the trading 

hours on 29 March 2017 (the “Record 

Date”), until payment has been effected to 

the Bank’s shareholders accepting the AN 

Investment W.L.L.’s offer. 

The offer documents (including the Offer 

Document, the Offeree Board Circular, 

Independent Advisor Report and the 

Acceptance and Transfer form) will be 

made available in electronic format on 

both the BMB (www.bmb.com.bh/offer) 

and the Bahrain Bourse websites. In 

addition, it will also be available in a 

printed format for collection to all the 

Bank’s shareholders whose names appear 

in the Bank’s share register on the Record 

Date from the share registrar on 29 March 

2017. 

 

 

 

Duly authorised signatory 

for and on behalf of  

Bahrain Middle East Bank B.S.C. 

 إعالن عام متعلق 

 ببنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.
 

 تعليق التداول

 2017مارس  29

 

ً  2017مارس  26 بتاريختبعاً لإلعالن الصادر   ووفقا

، 6المجلد  مصرف البحرين المركزي،لمتطلبات 

بنك  ، يعلنوحدة االستيالء واالندماج واالستحواذ

وسط ش.م.ب. )"البنك" أو "بي البحرين والشرق األ

ام بي"( لمساهميه عن تعليق تداول أسهم البنك في 

ساعات التداول في يوم  انتهاءعند بورصة البحرين 

)"يوم التسجيل"( حتى االنتهاء من  2017مارس  29

عرض ايه الذين قبلوا   الدفع لكل من مساهمي البنك

 ان انفستمنت ذ.م.م.

 

 

وثائق العرض )التي تشمل وثيقة العرض وتعميم 

مجلس االدارة وتقرير المستشار المستقل واستمارة 

القبول ونقل الملكية( ستكون متوفرة الكترونيا على 

( offer/www.bmb.com.bhام بي ) موقع بي

وموقع بورصة البحرين. كما ستتوفر بشكل مطبوع 

  في سجلأسماؤهم لالستالم لكل المساهمين الواردة 

التسجيل من وكيل االستالم  البنك في يوممساهمي 

  . 2017مارس  29من تاريخ  ابتداء

 

 

 

  

 المفوض بالتوقيع

 باسم وبالنيابة عن

 بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.
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