
 

 
 

 

 

  

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية: حول الموافقة المبدئية 

على متوسط معدل تبادل األسهم األولي بين البنك األهلي المتحد 

 ش.م.ب. وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

Subject: Disclosure of Material Information: In 

principle Approval of the Preliminary Average 

Share Exchange Ratio between Ahli United Bank 

B.S.C. and Kuwait Finance House K.S.C.P. 

  

باإلشارة إلى إفصاحاتنا السابقة بخصوص دراسات التقييم المعدة في 

وسرية المعلومات الموقعة بين البنك إطار متطلبات مذكرة التفاهم 

"( و بيت التمويل الكويتي األهلي المتحداألهلي المتحد ش.م.ب. )"

 "(، فإننا نود اإلفصاح عن ما يلي: بيتكش.م.ك.ع. )"

With reference to our earlier disclosures in relation to 

the valuation studies prepared pursuant to the 

Memorandum of Understanding and Confidentiality of 

Information signed between Ahli United Bank B.S.C. 

(“AUB”) and Kuwait Finance House K.S.C.P. 

(“KFH”), we hereby disclose the following:  

 البنكين االستثماريين   اللذين أعدهماالتقييم  ريريتم تقديم تق 

)اتش اس بي سي وكريديت سويس( إلى مجلس إدارة األهلي 

 ، من حيث المبدأ، على متوسط  معدلاليوم  المتحد والذي وافق

 .تبادل األسهم األولي، على النحو المبين في التقريرين

 The valuation reports prepared by the Investment 

Banks (HSBC & Credit Suisse) have been 

presented to the AUB Board which has today 

approved, in principle, the average of the 

preliminary share exchange ratios, as set out in the 

reports.  

 معدل تبادل األسهم األولي ألسهم  األهلي المتحد هو  متوسط نإ

 بيتك. أسهممن  مقابل كل سهم 2.325581

 The average of the preliminary share exchange 

ratios is 2.325581 AUB shares for each KFH share. 

  دارة بيتك بالموافقة  على إمن مجلس  ا  المتحد تأكيدتلقى األهلي 

 .أعاله المذكورمعدل تبادل األسهم األولي متوسط 

 AUB has received confirmation of KFH’s Board 

approval of the abovementioned average of the 

preliminary share exchange ratios.  

 نتائج دراسات ى إل النهائي معدل تبادل األسهمتحديد  يخضع

 خر.الفحص النافي للجهالة من قبل كل بنك على اآل

 The determination of the final share exchange ratio 

remains subject to the conclusion of the due 

diligence studies to be conducted by each bank on 

the other. 

  الفحص النافي للجهالة فور حصولهما  دراساتسيباشر البنكين

الجهات الرقابية كافة على الموافقات المطلوبة من قبل 

 المختصة.

 Both banks will commence their due diligence 

studies after obtaining the required approvals of all 

relevant regulatory bodies.  

باإلفصاح فورا  وتباعا  عن أية تطورات  سيقوم البنك األهلي المتحد

بخصوص هذا الموضوع حرصا  على الشفافية وعلى مصالح 

 مساهميه والمتعاملين معه وإلتزاما  بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

AUB will provide additional disclosures on this matter, 

as required, on a prompt ongoing basis, to ensure 

transparency and to comply with governing laws and 

regulations. 


