إعــــالن

(محدث كما في  ١٦مارس )٢٠٢٠

لمساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

يتم بموجب هذا اإلعالن إبالغ مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب“( .متلقي العرض“ أو «البنك
األهلي المتحد») بأن التعميم الصادر عن مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ،ومستند العرض الصادر
عن بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع“( .مقدم العرض“ أو “بيت التمويل الكويتي“) ،واستمارة القبول
المقدم من بيت
(المشار إليها بـ“مستندات العرض“) المتعلقة بالعرض الطوعي المشروط
ّ
والتحويل ُ
التمويل الكويتي لالستحواذ على  %100من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد
عن طريق مبادلة األسهم بمعدل تبادل ّ
ّ
لكل
جديدا من أسهم بيت التمويل الكويتي
واحدا
سهما
يمثل
ً
ً
ً
تم نشرها على المواقع اإللكترونية لكل من متلقي
 2.325581سهم من أسهم البنك األهلي المتحد ،قد ّ
العرض وبورصة البحرين وبورصة الكويت بتاريخ 16مارس “( 2020تاريخ النشر“).
يتضمن التعميم ما يلي:
ّ

.١

المقدمة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس إدارة البنك األهلي المتحد؛
الرسالة
ّ

.3

والرأي العادل للمستشار المهني المستقل.

.2

المقدمة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس إدارة البنك األهلي المتحد؛
رسالة التوصية
ّ

المطلوب؛ أو ( )٢تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعالنه غير مشروط من كافة النواحي؛ أو ( )٣تاريخ
النفاذ ،أيهما أسبق.
الشروط المسبقة للعرض
يخضع تنفيذ العرض لالستيفاء أو التنازل (حسب االقتضاء) عن الشروط المسبقة التالية:
أ)

استالم القبول المطلوب.

ب) بعد استالم القبول المطلوب ،قيام مساهمي البنك األهلي المتحد بالموافقة على ،من ضمن
ً
ووفقا ألية متطلبات قانونية أو تنظيمية ،تحويل أعمال البنك األهلي المتحد في البحرين
أمور أخرى،
ألعمال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لألهلي المتحد بأغلبية أصوات تمثل ثلثي أسهم البنك األهلي المتحد الممثلة في االجتماع.
ج)

استالم كافة الموافقات و/أو االستثناءات و/أو االعفاءات التنظيمية والتشريعية فيما يتعلق بالعرض
وباالستحواذ على  %100من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة لألهلي المتحد ،بما في ذلك
استالم الموافقات و/أو االستثناءات و/أو االعفاءات النهائية من مصرف البحرين المركزي وبنك
الكويت المركزي المطلوبة لتنفيذ العرض ،واستالم موافقة هيئة أسواق المال إلصدار أسهم بيت
التمويل الكويتي الجديدة ،واستالم أية موافقة أخرى مطلوبة من أية جهة تنظيمية أو تشريعية كما
قد يتم تحديده.

طبقا لمتطلبات المجلد
تم إيداع مستندات العرض لدى مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين
ً
السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي ،الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ.

د)

إتمام بيت التمويل الكويتي لإلدراج المزدوج في بورصة البحرين بنجاح وفقا لقوانين وأنظمة مصرف
البحرين المركزي وبورصة البحرين المطبقة.

ال يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين
أي مسؤولية عن دقة وشمولية البيانات والمعلومات الواردة في هذا اإلعالن ،ويخلون مسؤوليتهم
صراحة عن أي خسارة ،مهما كانت ،قد تنشأ نتيجة االعتماد ّ
ً
الكلي أو الجزئي على المحتويات الواردة في
هذا اإلعالن.

فيما يتعلق بالشرط المسبق (ب) أعاله ،سيتم نشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك
ً
مشروطا من ناحية القبول المطلوب وفقا ألحكام
األهلي المتحد بعد االعالن عن إن العرض أصبح غير
مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة
واالندماج واالستحواذ وقانون الشركات التجارية.

تم تعريفها في التعميم.
إن المصطلحات غير
المعرفة في هذا اإلعالن قد ّ
ّ

بيان إخالء المسؤولية القانونية

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
يتحملون منفردين ومجتمعين كامل
إن أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد مصدري لهذا اإلعالن،
ّ
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة حسب علمهم واعتقادهم ،والذين اتخذوا العناية الواجبة والمعقولة لضمان
المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي
أن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن تستند إلى شروط العرض
ّ
وال تحتوي أي إغفاالت جوهرية من شأنها أن تؤثر على أهمية وشمولية هذا اإلعالن.
يجب أال يعتمد المساهمون على هذا اإلعالن فقط ،بل عليهم الرجوع لمحتويات مستند العرض وتعميم
مجلس اإلدارة .إن كان لديكم شك فيما يخص أي جزء من محتوى هذا اإلعالن أو عناصر العرض ،عليكم
مرخصة ،أو مدير مصرفي،
السعي للحصول على المشورة من متداول أوراق مالية أو مؤسسة أوراق مالية ّ
أو مستشار قانوني ،أو محاسب مهني أو أي مستشار مهني آخر.

إرسال مستندات العرض إلى المساهمين

سيتم إرسال التعميم ومستند العرض عبر البريد إلى جميع مساهمي البنك األهلي المتحد الذين ُأدرجت
أسماؤهم في سجل أسهم البنك األهلي المتحد كما في تاريخ التسجيل ،على عناوينهم المسجلة في
عمل بمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ من مجلد
سجل األسهم وذلك
ً
التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
أيضا لمساهمي البنك األهلي المتحد الحصول على نسخة من التعميم ومستند العرض من
يمكن ً
مكاتب وكالء االستالم ،وبورصة البحرين ،وفروع البنك المشاركة في البحرين والواقعة في المقر الرئيسي
في منطقة السيف ،ووسط المنامة ،ومجمع السيف في المحرق ،ومجمع المركادو ،ومجمع الواحة
في الجفير ،وفرع الرفاع (ترد التفاصيل الكاملة لهذه المواقع في الفقرة  8.2في القسم  ٤من التعميم).
كما يمكن الحصول على نسخ من استمارة القبول والتحويل )١( :في البحرين من مكاتب وكالء االستالم،
إلكترونيا من
وبورصة البحرين ،والفروع المشاركة في البحرين؛ و( )٢في الكويت ،استمارة القبول والتحويل
ً
مكتب وكيل االستالم في الكويت.
سـتـتـوفـر كـذلك مستندات الـعـرض عـلـى الـمـوقـع اإللكـتـرونـي للـبـنـك األهــلــي الـمـتـحــد -
ّ
 https://www.ahliunited.comوالـــــــمــــوقـــــــــع اإللــــكــــــتـــــرونــي لـــــبـــــورصــــــة الـــبــحـــــــريـــن -
 ،https://www.bahrainbourse.comوالــــمـــــوقـــــــع اإللــــكـــــتــــرونــي لــــبـــــورصــــة الـــكـــــويـــت -
https://boursakuwait.com.kw/
وكبديل لذلك ،يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد الراغبين في استالم نسخ الكترونية من مستندات
العرض ،مراسلة أمانة سر مجلس إدارة البنك األهلي المتحد على العنوان المسجل للبنك األهلي
المتحد في المبنى  ،2495طريق  ،2832ضاحية السيف  ،428المنامة ،البحرين ،أو على البريد اإللكتروني
 ،corporate.secretary@ahliunited.comوذلك قبل ثالثة ( )3أيام على األكثر من تاريخ إغالق العرض
النهائي في كال الحالتين .كما ويتم إرسال مستندات العرض إلى مساهمي البنك األهلي المتحد بالبريد
العادي على مسؤوليتهم الشخصية.

تفاصيل العرض
ّ
متلقي العرض
البنك األهلي المتحد هو بنك مسجل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،بموجب السجل التجاري رقم
 46348كشركة مساهمة عامة بحرينية مدرجة أسهمها العادية في بورصتي البحرين والكويت.
تم
ّ
إن البنك األهلي المتحد مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تقليدي في قطاع التجزئة ّ
ويقدم لعمالئه من خالل شبكة الشركات التابعة والزميلة له )١( :خدمات مصرفية لألفراد؛
محليا
تأسيسه
ً
ّ
( )٢خدمات مصرفية للشركات؛ ( )٣خدمات إدارة الخزينة واالستثمار؛ ( )٤الخدمات الخاصة وإدارة الثروات؛
ً
إضافة إلى منتجات التأمين على الحياة التقليدية وعلى أساس
( )٥خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية،
إقليميا من خالل الشركات التابعة والزميلة له وفروعه
التكافل .ويقوم البنك األهلي المتحد بخدمة عمالئه
ً
وعمان.
المتواجدة في المملكة المتحدة ،والكويت ،ومصر ،واإلمارات العربية المتحدة ،والعراق ،وليبياُ ،
تم تقديم العرض بشأنها
األوراق المالية التي ّ

أن العرض لالستحواذ على أسهم البنك األهلي المتحد التي تمثل  %100من أسهم رأس المال الصادرة
والمدفوعة ،والذي يشمل ( 8,774,444,281ثمانية مليار وسبعمائة وأربعة وسبعين مليونً ا وأربعمائة وأربعة
سهما من أسهم البنك األهلي المتحد بقيمة اسمية تبلغ  0.25دوالر
ألفا ومئتين وواحد وثمانين)
وأربعين ً
ً
وأي أسهم صادرة عن البنك األهلي المتحد كأسهم منحة بعد تاريخ مستند العرض
أمريكي للسهم الواحدّ ،
ولكن قبل تاريخ النفاذ.
مقدم العرض
ّ

بيت التمويل الكويتي هو بنك مسجل بوزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت ،بموجب السجل التجاري
رقم  26066كشركة مساهمة كويتية عامة ،مدرجة أسهمها العادية في بورصة الكويت.
محليا ويوفر
تم تأسيسه
ّ
ً
إن بيت التمويل الكويتي مرخص من قبل بنك الكويت المركزي كبنك إسالمي ّ
مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تشمل القطاع العقاري،
والتمويل التجاري ،والمحافظ االستثمارية ،والخدمات المصرفية التجارية ،والخدمات التجارية لألفراد
والشركات ،وفروعه متواجدة في دولة الكويت ،ومملكة البحرين ،والمملكة العربية السعودية ،وتركيا،
وماليزيا ،وألمانيا.
كما في تاريخ مستند العرض ،بلغت أسهم رأس المال المصرح بها لبيت التمويل الكويتي
كويتيا
دينارا
كويتيا وبلغت أسهم رأس المال الصادر والمدفوع 697,648,920.200
دينارا
1,117,648,920.200
ً
ً
ً
ً
مقسم على  6,976,489,202سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ  0.100دينار كويتي للسهم الواحد.
ملكية األسهم في البنك األهلي المتحد والتداول فيها من قبل مقدم العرض
لم يقم بيت التمويل الكويتي بشراء أو بيع أي أسهم في البنك األهلي المتحد خالل فترة االثني عشر
شهرا السابقة لتاريخ مستند العرض ،كما أنه ال يمتلك أي أسهم في البنك األهلي المتحد كما في تاريخ
ً
أسهما في البنك األهلي المتحد
مستند العرض .يحمل بعض أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
ً
تم توضيحه في القسم ( 10الملكية المشتركة لألسهم من جانب مقدم العرض وأعضاء مجلس إدارته
كما ّ
في البنك األهلي المتحد) من مستند العرض كما في تاريخ مستند العرض.
مقابل العرض
ينص العرض على إصدار أسهم جديدة في بيت التمويل الكويتي بمعدل تبادل قدره  1سهم جديد في
ّ
بيت التمويل الكويتي مقابل ّ
كل  2.325581سهم للبنك األهلي المتحد ،على أن يصبح العرض غير مشروط
بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل (حسب االقتضاء) عنهاُ .يرجى الرجوع إلى القسم  5.4من مستند
العرض لالطالع على المزيد من التفاصيل.
المساهمون المؤهلون الستالم العرض
يكون جميع مساهمي البنك األهلي المتحد المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ التسجيل
مؤهلين الستالم العرض.
تعليق التداول
يتم تعليق التداول بأسهم البنك األهلي المتحد طيلة فترة تعليق التداول والتي ستبدأ في تاريخ تعليق
التداول وتستمر لغاية ( )١تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعالنه غير مشروط من ناحية القبول

البحرين

الكويت

اإلمارات

على مساهمي البنك األهلي المتحد و/أو المستثمرين المحتملين في البنك األهلي المتحد العلم بأن
العرض خاضع الستيفاء الشروط المسبقة أو ،باستثناء الشروط المسبقة (أ) و (د) أعاله ،التنازل (حسب
ً
ً
مشروطا من
ومشروطا بأن يصبح العرض أو أن يعلن بأنه أصبح غير
االقتضاء) عن الشروط المسبقة،
ً
مشروطا .لذلك على المساهمين و/
كافة النواحي .بناء عليه ،يمكن للعرض أن يصبح أو ال يصبح غير
أو المستثمرين المحتملين في البنك األهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل باألوراق المالية للبنك
األهلي المتحد .على األشخاص الذين لديهم شك حول االجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم
المرخصين أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو أي مستشارين مهنيين آخرين.
مدة العرض وإجراءات قبوله
ّ

مفتوحا للقبول من تاريخ  26مارس  2020وحتى تاريخ إغالق العرض األولي ،الذي سيكون
سيكون العرض
ً
في  15إبريل ( 2020كما في تاريخ هذا اإلعالن وقابل للتمديد) وسيتم تعميم اإلعالن عن نتائج العرض ،من
ناحية القبول المطلوب ،لمساهمي البنك األهلي المتحد بتاريخ إغالق العرض األولي.
ً
يوما من تاريخ إغالق العرض األولي ،إذا لم يصبح العرض غير
يحق لقابل العرض سحب قبوله بعد ١٤
مشروط من ناحية القبول المطلوب بحلول هذا التاريخ.
على مساهمي البنك األهلي المتحد الذين على استعداد لقبول العرض أن يسلموا كافة أسهم البنك
األهلي المتحد المملوكة من قبلهم ،وال يمكنهم تسليم جزء من أسهم البنك األهلي المتحد المملوكة
من قبلهم .يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد أن يملكوا أسهم البنك األهلي المتحد في أحد ،أو
مجموعة من ،الصور التالية:
أ)

األسهم المسجلة عن طريق الحاسوب والمحتفظ بها في حساب الوساطة لدى وسيط مسجل في
بورصة البحرين؛

ب) األسهم المسجلة عن طريق الحاسوب والمحتفظ لها لدى شركة البحرين للمقاصة أو الشركة
الكويتية للمقاصة؛ و/أو
ج)

األسهم في صورة مادية مع شهادة أسهم أصلية فقط.

تلقي القبول المطلوب ،يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد الذين لم يقبلوا العرض قبل
في حال ّ
وفقا لإلجراءات المحددة في الفقرة 9
تاريخ إغالق العرض األولي وفي حال رغبوا بذلك ،أن يقبلوا العرض
ً
من القسم  ٤من التعميم ،وحتى تاريخ إغالق العرض النهائي.
ُيرجى الرجوع إلى القسمين  5.8و 6من مستند العرض لالطالع على المزيد من التفاصيل.

عند استيفاء كافة الشروط المسبقة أو التنازل عنها وعليه يصبح العرض غير مشروطا من كافة النواحي،
خالل أو عند نهاية تاريخ اغالق العرض النهائي ،سيقوم بيت التمويل الكويتي بالترتيب إلعالن هذا
الخصوص في صحيفتين في مملكة البحرين والمواقع اإللكترونية لكل من بورصة البحرين وبورصة
الكويت والبنك األهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي.
إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة وتسوية العرض

ّ
ستتولى الشركة الكويتية للمقاصة إجراء وإدارة عملية إصدار األسهم الجديدة لبيت التمويل الكويتي على
أن يكون ً
رهنا بإجراءات هيئة أسواق المال وموافقاتها .وستعمل الشركة الكويتية للمقاصة بالتنسيق
المباشر مع شركة البحرين للمقاصة على استحداث منصة إلكترونية مشتركة لتمكين وتسهيل عملية
يحق لهم الحصول على أسهم بيت التمويل الكويتي
إعداد سجل لمساهمي البنك األهلي المتحد الذين ّ
وفقا ألحكام وشروط العرض.
الجديدة ،سواء في الكويت أو البحرين ،وذلك
ً

قبل يومي ( )2عمل من تاريخ النفاذ ،ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة بإصدار وترصيد أسهم بيت
التمويل الكويتي الجديدة في الكويت ،ولكن لن يتم تسليم أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة المصدرة
لمساهمي البنك األهلي المتحد إال في تاريخ النفاذ .على مساهمي البنك األهلي المتحد التنبه إلى أن
ً
إداريا من أجل نقل أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة
فترة اليومي عمل هي انعكاس للوقت المطلوب
المتعلقة بمساهمي البنك األهلي المتحد حملة أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة البحرين إلى
بورصة البحرين.
في تاريخ النفاذ ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة أو شركة البحرين للمقاصة ،كما يقتضي الحال ،بتسليم
أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة ،وعليه سيتم تسليم مساهمي البنك األهلي المتحد حملة أسهم
البنك األهلي المتحد في بورصة الكويت أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة الخاصة بهم مدرجة وقابلة
للتداول في بورصة الكويت ،وسيتم تسليم مساهمي البنك األهلي المتحد حملة أسهم البنك األهلي
المتحد في بورصة البحرين أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة الخاصة بهم مدرجة وقابلة للتداول في
بورصة البحرين.
كما وعلى مساهمي األهلي المتحد التنبه إلى أنه بتاريخ النفاذ ،سيتم تحديث سجل مساهمي بيت
التمويل الكويتي ليعكس ملكية كل من مساهمي البنك األهلي المتحد حملة أسهم البنك األهلي المتحد
في بورصة الكويت وحملة أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة البحرين .سيتم إنفاذ الملكية الفعلية
ً
اعتبارا من تاريخ النفاذ لكل من مساهمي
ألسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة والحقوق المرتبطة بها
البنك األهلي المتحد حملة أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة الكويت وحملة أسهم البنك األهلي
المتحد في بورصة البحرين.
سيتم إتاحة استالم اشعارات تخصيص األسهم لكل من مساهمي البنك األهلي المتحد لدى الشركة
الكويتية للمقاصة بالنسبة لمساهمي البنك األهلي المتحد حملة أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة
الكويت ،ولدى شركة البحرين للمقاصة بالنسبة لمساهمي البنك األهلي المتحد حملة أسهم البنك
األهلي المتحد في بورصة البحرين ،وذلك خالل ساعات العمل العادية بدأ من تاريخ النفاذ.
أن إجراءات إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي
يجب على مساهمي البنك األهلي المتحد األخذ باالعتبار ّ
الجديدة قد تخضع لتعديالت أو تحديث بحسب مقتضى الحال من قبل هيئة أسواق المال ،و/أو الشركة
الكويتية للمقاصة ،و/أو مصرف البحرين المركزي ،و/أو إدارة مراقبة األسواق المالية ،و/أو شركة البحرين
فورا لمساهمي البنك األهلي
للمقاصة ،و/أو بورصة الكويت ،و/أو بورصة البحرين .وسيتم اإلفصاح
ً
المتحد عن أي تعديالت أو تحديثات تطرأ بعد تاريخ مستند العرض.
رأي المستشار المهني المستقل
بموجب المادة  2.2.1من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ من مجلد التوجيهات
السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي ،قدم المستشار المهني المستقل رأيه إلى مجلس إدارة
البنك األهلي المتحد وترد تفاصيل رأي المستشار المهني المستقل في القسم  6من التعميم.
المقدمة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس إدارة البنك األهلي المتحد
التوصية
ّ

مع األخذ في االعتبار تصريحات بيت التمويل الكويتي المنصوص عليها في مستند العرض ورأي وتوصية
المستشار المهني المستقل على أن عرض االستحواذ المقدم من بيت التمويل الكويتي عادل ومعقول
(كما هو مبين في القسم  6من التعميم) ،يرى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ،باإلجماع ،بأن العرض
المقدم من بيت التمويل الكويتي عادل ومعقول .وعليه يوصي مجلس إدارة البنك األهلي المتحد،
باإلجماع ،أن يقبل مساهمي البنك األهلي المتحد عرض بيت التمويل الكويتي لالستحواذ على %100
من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد عن طريق تبادل األسهم وذلك بنسبة
تبادل سهم واحد جديد من أسهم بيت التمويل الكويتي لكل  2.325581سهم من أسهم األهلي المتحد من
ً
وفقا للشروط الواردة فيها.
خالل استكمال استمارة القبول والتحويل
ترد تفاصيل رسالة التوصية المقدمة من مجلس إدارة البنك األهلي المتحد في القسم  5من التعميم.
إذا كان لديكم شكُ ،ينصح مساهمي البنك األهلي المتحد بطلب المشورة المهنية المستقلة ،حسب
االقتضاء ،قبل اتخاذ أي قرار.

المملكة المتحدة

مصر

التواريخ الرئيسية
تاريخ هذا التعميم
تاريخ النشر

 16مارس 2020

 16مارس 2020

1

 22مارس 2020

آخر تاريخ للتداول في أسهم البنك األهلي المتحد

٢

تاريخ تعليق التداول في أسهم البنك األهلي المتحد  23مارس 2020

 ٢٤مارس  2020بالنسبة ألسهم البنك
األهلي المتحد في بورصة البحرين

تاريخ التسجيل

 25مارس  2020بالنسبة ألسهم البنك
األهلي المتحد في بورصة الكويت
 26مارس 2020

تاريخ فتح العرض

تاريخ إغالق العرض األولي

تاريخ اإلعالن عن قبول /رفض العرض

 15إبريل ( 2020قابل للتمديد)

 15إبريل 2020

3

 24إبريل 2020

اليوم األخير ليصبح العرض أو يعلن عنه غير
ً
مشروطا من ناحية القبول المطلوب

نشوء حق مساهمي البنك األهلي المتحد القابلين 29 إبريل 2020
بسحب قبولهم ما لم يصبح العرض غير مشروطا
من ناحية القبول المطلوب
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي المتحد  07مايو 2020
تاريخ إغالق العرض النهائي

اإلعالن بأن العرض أصبح غير مشروط من كافة النواحي

5

4

 12مايو 2020

من المتوقع أن يكون في  12مايو 2020

٦

تسليم أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة تاريخ النفاذ
7
لمساهمي البنك األهلي المتحد
تاريخ النفاذ

من المتوقع أن يكون في  18مايو 2020

8

.١

سيتم إرسال استمارة القبول والتحويل فقط إلى مساهمي البنك األهلي المتحد حاملي األسهم
المدرجة في بورصة البحرين .يقوم مساهمو البنك األهلي المتحد حاملي األسهم المدرجة في
ً
الكترونيا في مكاتب وكيل االستالم في الكويت
بورصة الكويت باستكمال استمارة القبول والتحويل
المفصلة في الفقرة  9.2في القسم  ٤من التعميم.
وفقا لإلجراءات
ً
ّ

.٢

في حال اإلعالن عن عطلة رسمية في هذا التاريخ في دولة الكويت ،يصبح عندها هذا التاريخ
 19مارس  2020في دولة الكويت.

.٣

تلقي القبول المطلوب ،يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد الذين لم يقبلوا العرض
في حال ّ
وفقا لإلجراءات المحددة في
قبل تاريخ إغالق العرض األولي وفي حال رغبوا بذلك ،أن يقبلوا العرض
ً
الفقرة  9من القسم  ٤من التعميم ،حتى تاريخ إغالق العرض النهائي.

.٤

خاضع لإلعفاء بموجب المادة  2.14.5من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ
في مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

.٥

مفتوحا للقبول إذا ما تم
علما بأن العرض لن يكون
ً
يجب إحاطة مساهمي البنك األهلي المتحد ً
اإلعالن بأنه قد أصبح غير مشروط من كافة النواحي.

.٦

خاضع الستيفاء كافة الشروط المسبقة.

.٧

يخضع لموافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة وااللتزام
للقوانين واألنظمة المعمول بها في دولة الكويت ومملكة البحرين.

.٨

يخضع لوجوب استيفاء كافة الشروط المسبقة للعرض والحصول على كافة الموافقات
التنظيمية الالزمة.

األطراف الرئيسية
ّ
متلقي العرض
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
المبنى رقم  ،2495الطريق ،2832
ضاحية السيف  ،428صندوق بريد ،2424
مملكة البحرين
مقدم العرض
ّ
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
صندوق بريد  ،24989الصفاة 13110
الكويت
المستشار المهني المستقل لمجلس إدارة متلقي العرض
شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
الوحدة  ،1الطابق  ،7مبنى  2في منطقة البوابة،
مركز دبي المالي العالمي،
صندوق بريد  ،506560دبي،
اإلمارات العربية المتحدة
المستشار القانوني الدولي الرئيسي لمتلقي العرض
شركة لينكالترز إل .إل .بي
الطابق  ،9بيت العمالت،
مركز دبي المالي العالمي،
صندوق بريد  ،506516دبي،
اإلمارات العربية المتحدة
ّ
يتعلق بقوانين مملكة البحرين ودولة الكويت
المستشار القانوني لمتلقي العرض فيما
مكتب  - ASARالرويح وشركاه
الطابق  ،11برج الرصيص،
المبنى رقم  ،283الطريق رقم ،1704
المنطقة الدبلوماسية ،317
صندوق بريد  ،20517المنامة،
مملكة البحرين
مستشار اإلصدار لمتلقي العرض
شركة كي بي إم جي فخرو ذ.م.م.
الطابق  ،12برج فخرو،
صندوق بريد  ،710المنامة،
مملكة البحرين
وكيل االستالم في البحرين ،ومستشار التنفيذ في البحرين
ومستشار اإلدراج الثانوي لمقدم العرض
شركة سيكو ش.م.ب( .مقفلة) -
مكتب االستالم في بورصة البحرين
الطابق  ،4بوابة المرفأ،
مرفأ البحرين المالي،
المنامة ،مملكة البحرين
وكيل االستالم في البحرين
شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب( .مقفلة)
الطابق  ،4بوابة المرفأ،
مرفأ البحرين المالي،
المنامة ،مملكة البحرين
وكيل االستالم في الكويت
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
برج أحمد  -الطابق ،5
منطقة الشرق ،مدينة الكويت ،دولة الكويت

العراق

ُعمان

ليبيا

ANNOUNCEMENT (Updated as of 16 March 2020)
TO THE SHAREHOLDERS OF AHLI UNITED BANK B.S.C.

Ahli United Bank B.S.C. (“AUB”) shareholders are hereby notified that the Circular
issued by the AUB Board, the Offer Document issued by Kuwait Finance House
K.S.C.P. (“KFH”) and the Acceptance and Transfer Form (and together with the Circular
and the Offer Document, the “Offer Documents”) relating to the voluntary conditional
offer by KFH to acquire 100% of the issued and paid up ordinary shares of AUB by
way of a share swap at an exchange ratio of 1 New KFH Share for each 2.325581
AUB Shares (the ”Offer”) were posted on the websites of AUB, the Bahrain Bourse
(the “BB”) and the Boursa Kuwait (the “BK”) on 16 March 2020 (the “Posting Date”).
The Circular contains the following:
(i) the letter to the AUB Shareholders from the Board;
(ii) the recommendation letter from the Board to the AUB Shareholders; and
(iii) the fairness opinion of the Professional Independent Adviser.

unconditional after the fulfilment, or waiver (where applicable), of the Conditions
Precedent. Please refer to section 5.4 of the Offer Document for further details.

Terms not defined herein are defined in the Circular.

CONDITIONS PRECEDENT TO THE OFFER
The implementation of the Offer will be subject to the fulfilment, or waiver (where
applicable), of the following Conditions Precedent.

DISCLAIMER STATEMENT

THE OFFER DOCUMENTS HAVE BEEN FILED WITH THE CENTRAL BANK OF BAHRAIN
IN THE KINGDOM OF BAHRAIN, IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE
CENTRAL BANK OF BAHRAIN RULEBOOK VOLUME 6, TAKEOVERS, MERGERS AND
ACQUISITIONS MODULE.
THE CENTRAL BANK OF BAHRAIN, THE BAHRAIN BOURSE AND THE MINISTRY OF
INDUSTRY, COMMERCE AND TOURISM, IN THE KINGDOM OF BAHRAIN, ASSUME NO
RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE STATEMENTS
AND INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT AND EXPRESSLY
DISCLAIM ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING
FROM THE RELIANCE UPON THE WHOLE OR ANY PART OF THE CONTENTS OF THIS
ANNOUNCEMENT.

DIRECTORS’ DECLARATION

THE DIRECTORS OF AUB, ISSUING THIS ANNOUNCEMENT, JOINTLY AND SEVERALLY
ACCEPT FULL RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OF INFORMATION CONTAINED
IN THIS ANNOUNCEMENT.
TO THE BEST OF THE KNOWLEDGE AND BELIEF OF THE DIRECTORS, WHO
HAVE TAKEN ALL REASONABLE CARE TO ENSURE THAT SUCH IS THE CASE, THE
INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS OF THE OFFER RECEIVED FROM KFH AND CONTAINS NO MATERIAL
OMISSIONS LIKELY TO AFFECT THE IMPORTANCE AND COMPLETENESS OF THIS
ANNOUNCMENT.
Shareholders should not rely on only this announcement but should refer to the
contents of the Offer Document and the Circular. If you are in any doubt about the
contents of this announcement and the aspects of the Offer, you should consult
a licensed securities dealer or licensed institution in securities, a bank manager,
solicitor, professional accountant or other professional advisers.

DISPATCH OF OFFER DOCUMENTS TO THE SHAREHOLDERS

The Circular and Offer Document will be dispatched by mail to all AUB Shareholders
whose names appear in the AUB share register as at the Record Date at their
addresses as registered in the share register pursuant to the Central Bank of Bahrain
Rulebook Volume 6, Takeovers, Mergers and Acquisitions Module.
AUB Shareholders may also obtain a copy of the Circular and the Offer Document
from offices of the Receiving Agents, BB and Participating Branches in Bahrain being
the Seef Headquarters, Central Manama, Seef Mall Muharraq, Mercado Mall, Juffair
Oasis Mall and Riffa branches (full details of which are set out in paragraph 8.2 of
Part IV of the Circular).
Copies of the Acceptance and Transfer Form can be: (i) in Bahrain, obtained from
the offices of the Bahrain Receiving Agents, the BB and the Participating Branches;
and (ii) in Kuwait, procured and completed electronically at the offices of the Kuwait
Receiving Agent.
The Offer Documents shall also be available on AUB’s website https://www.ahliunited.com, BB’s website – https://www.bahrainbourse.com, and
BK’s website – https://boursakuwait.com.kw/
Alternatively, any AUB Shareholder who wishes to receive a copy of the Offer
Documents (as applicable, noting that the AUB Shareholders of AUB BK Shares will
procure and complete Acceptance and Transfer Forms electronically at the offices
of the Kuwait Receiving Agent) may write to the Board Secretary of AUB at the
registered office of AUB at Building 2495, Road 2832, Al Seef District 428, Manama,
Kingdom of Bahrain or by email to corporate.secretary@ahliunited.com, in each case
up to three (3) days prior to the Final Offer Closing Date. Such AUB Shareholders will
be sent the Offer Documents by ordinary post at the AUB Shareholder’s own risk.

DETAILS OF THE OFFER

THE OFFEREE
AUB is registered with the MOICT under commercial registration number 46348 as a
public Bahraini shareholding company whose ordinary shares are listed on the BB and BK.
AUB is licensed by the CBB as a locally incorporated bank operating as a conventional
retail bank and providing its client through its network of subsidiaries and associated
companies with: (i) retail banking; (ii) corporate banking; (iii) treasury and investment
services; (iv) private banking and wealth management services; and (v) Islamic
banking products & services, besides offering conventional and Takaful life insurance
products. AUB operates regionally through its subsidiaries, associates and branches
in United Kingdom, Kuwait, Egypt, United Arab Emirates, Iraq, Libya and Oman.
SECURITIES FOR WHICH THE OFFER IS MADE
The Offer is to acquire AUB Shares that comprise 100% of AUB’s issued and paid
up share capital that is inclusive of 8,774,444,281 (eight billion, seven hundred and
seventy-four million, four hundred and forty-four thousand and two hundred eightyone) AUB Shares of a nominal value of USD0.25 each and any AUB shares that are
issued and paid as bonus shares after the date of the Offer Document, but before
the Effective Date.
THE OFFEROR
KFH is registered in the State of Kuwait with MOCI under commercial registration
number 26066 as a public Kuwaiti shareholding company whose ordinary shares are
listed on the BK.
KFH is licensed by the CBK as a locally incorporated bank operating as an Islamic
Bank and provides wide range of banking Sharia’a compliant products and services,
covering real estate, trade finance, investment portfolios, commercial, retail and
corporate banking and is available in Kuwait, Kingdom of Bahrain, Kingdom of Saudi
Arabia, Turkey, Malaysia and Germany.
As at the date of the Offer Document, KFH has an authorised share capital of
KWD1,117,648,920.200 and an issued and paid up share capital of KWD697,648,920.200
divided into 6,976,489,202 ordinary shares with a nominal value of KWD0.100 each.
SHAREHOLDING AND DEALINGS IN AUB
KFH has not purchased or sold AUB Shares during the 12-month period prior to the
date of the Offer Document and does not hold any AUB Shares as of the date of the
Offer Document. Some of the directors of KFH hold AUB Shares as highlighted in
section 10 (Cross Shareholdings by the Offeror and its Directors in AUB) of the Offer
Document as of the date of the Offer Document.
CONSIDERATION FOR THE OFFER
The consideration for the Offer is the issue of New KFH Shares at the Exchange Ratio
of 1 New KFH Share for each 2.325581 AUB Shares, provided that the Offer becomes

BAHRAIN

KUWAIT

UAE

SHAREHOLDERS ELIGIBLE FOR THE OFFER
AUB Shareholders whose names appear in the AUB Share register on the Record
Date will be eligible to receive the Offer.
SUSPENSION OF TRADING
Trading in AUB Shares will be suspended for the duration of the Suspension Period
commencing on the Suspension Date and continuing until the earlier of: (i) the date
on which the Offer is discontinued due to failure in declaring it unconditional as to
the Requisite Acceptances; or (ii) the date on which the Offer is discontinued due to
failure in declaring it unconditional in all respects; or (iii) the Effective Date.

Receipt of the Requisite Acceptances.
Following receipt of the Requisite Acceptances, the AUB Shareholders approving,
amongst other things, and subject to any legal and regulatory requirements,
converting the AUB business in Bahrain to Sharia’a compliant at the AUB EGM by
a majority vote of two thirds of the AUB Shares represented at the AUB EGM.
c) Receipt of all regulatory and statutory approvals, exemptions and/or waivers in
connection with the Offer and the acquisition of no less than 100% of the issued
and paid up ordinary shares of AUB, including receipt of the CBB and CBK final
approvals, exemptions and/or waivers required to implement the Offer, receipt of
the CMA approval for the issuance of the New KFH Shares and receipt of any other
approval required from any regulatory or statutory authority as may be determined.
d) KFH successfully completing a cross-listing on BB in line with the applicable
rules and regulations of the CBB and BB.
In respect of Condition Precedent (b) above, the invitation to the AUB EGM will be
published upon declaring the Offer unconditional as to Requisite Acceptances in line
with the provisions of the TMA Module and the Commercial Companies Law.
a)
b)

AUB Shareholders and/or potential investors of AUB should note that the Offer is
subject to the satisfaction or, with the exception of Conditions Precedent (a) and
(d), waiver (where applicable) of the Conditions Precedent and conditional upon,
the Offer becoming or being declared unconditional in all respects. Accordingly, the
Offer may or may not become unconditional. AUB Shareholders and/or potential
investors of AUB should therefore exercise caution when dealing in the securities
of AUB. Persons who are in doubt as to the action they should take should consult
their licensed brokers, dealers, solicitors, professional accountants or other
professional advisers.
OFFER PERIOD AND ACCEPTANCE PROCEDURES
The Offer will be open for acceptance from 26 March 2020 to the Initial Offer Closing
Date, being 15 April 2020 (as at the date of this announcement and subject to
extension). The results of the Offer, as to Requisite Acceptances, will be communicated
to the AUB Shareholders on the Initial Offer Closing Date. An acceptor will be entitled
to withdraw his acceptance after 14 days from the Initial Offer Closing Date, if the
Offer has not become unconditional as to Requisite Acceptances by that date.
AUB Shareholders willing to accept the Offer are required to tender all of their AUB
Shares and may not tender only a part of their AUB Shares. AUB Shareholders may
potentially be holding the AUB Shares in one, or a combination, of the following forms:
a)

AUB Shares in Demat form held in a brokerage account with a registered broker
in BB;
b) AUB Shares in Demat form held in BC or KCC; and/or
c) AUB Shares in physical form with an original share certificate only.
If the Requisite Acceptances are received, AUB Shareholders who did not accept the
Offer before the Initial Offer Closing Date can, if they wish, accept the Offer, as per
the process defined in paragraph 9 of Part IV of this Circular, up until the Final Offer
Closing Date.
Please refer to sections 5.8 and 6 of the Offer Document for further details.
Once all the Conditions Precedent have been fulfilled or waived (where applicable)
and the Offer becomes unconditional in all respects, during or at the end of the Final
Offer Closing Date, KFH will arrange to make an announcement to this effect in two
newspapers in the Kingdom of Bahrain and the websites of the BB, BK, AUB and KFH.
ISSUANCE OF NEW KFH SHARES AND SETTLEMENT OF THE OFFER
The issuance of the New KFH Shares will be conducted and managed by the KCC and
is subject to the CMA processes and approval. The KCC will liaise directly with the BC
to create a shared electronic platform in order to enable the production of an AUB
Shareholders register of the shareholders entitled to receive the New KFH Shares,
whether in Kuwait or Bahrain, pursuant to the terms and conditions of the Offer.
Two (2) Business Days prior to the Effective Date, in the first instance, the KCC
will issue and credit the New KFH Shares in Kuwait, however, the issued New KFH
Shares will not be released to the AUB Shareholders until the Effective Date. AUB
Shareholders should note that the two (2) Business Days’ period reflects the timing
required administratively for the transfer of the New KFH Shares with respect to the
AUB Shareholders of AUB BB Shares to BB.
On the Effective Date the KCC or BC, as the case may be, will release the New KFH
Shares and the AUB Shareholders of AUB BK Shares will receive their New KFH
Shares listed and in a tradable format on BK and the AUB Shareholders of AUB BB
Shares will receive their New KFH Shares listed and in a tradable format on BB.
AUB Shareholders should note that on the Effective Date, the share register of KFH
will be updated to reflect the ownership of both AUB Shareholders of AUB BK Shares
and AUB BB Shares. Actual ownership of the New KFH Shares and the attached
entitlements will be effected for both AUB Shareholders of AUB BK Shares and AUB
BB Shares on the Effective Date.
Allotment notices for each AUB Shareholder will be made available for collection at
the KCC for AUB Shareholders of AUB BK Shares and the BC for AUB Shareholders
of AUB BB Shares, during normal working hours starting from the Effective Date.
AUB Shareholders should note that the issuance of the New KFH Shares process may
be subject to change or update as may be required by the CMA, KCC, CBB, CMSD, BC,
BK and/or BB. Full and immediate disclosure will be made to the AUB Shareholders of
any changes or updates that may occur after the date of the Offer Document.
THE OPINION OF THE PROFESSIONAL INDEPENDENT ADVISOR
Pursuant to Rule TMA-2.2.1 of the TMA Module, Volume 6 of the CBB Rulebook, our
Professional Independent Adviser has provided its advice to the Board of AUB as
fully set out in Part VI of the Circular.
RECOMMENDATION FROM THE BOARD TO THE SHAREHOLDERS OF AUB
Taking into consideration KFH’s statements made in the Offer Document and
the opinion of the Professional Independent Adviser that the KFH Offer is fair
and reasonable (as set out in Part VI of the Circular), THE BOARD IS UNANIMOUSLY
OF THE OPINION THAT THE KFH OFFER IS FAIR AND REASONABLE. ACCORDINGLY,
THE BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT THE AUB SHAREHOLDERS
ACCEPT THE KFH OFFER TO ACQUIRE 100% OF THE ISSUED AND PAID UP
ORDINARY SHARES OF AHLI UNITED BANK B.S.C. BY WAY OF A SHARE SWAP AT
AN EXCHANGE RATIO OF 1 NEW KFH SHARE FOR EACH 2.325581 AUB SHARES
BY COMPLETING THE ACCEPTANCE AND TRANSFER FORM IN ACCORDANCE WITH
ITS TERMS.
Detailed Board recommendation letter has been set out in Part V of the Circular.
In case of any doubt, AUB Shareholders are also advised to seek
independent professional advice, as deemed appropriate, prior to making any
decision.
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KEY DATES
Date of the Circular

16 March 2020

Posting Date1

16 March 2020

Last Trading Date

22 March 20202

Suspension Date

23 March 2020

Record Date

For shareholders of AUB Shares
held on BB, 24 March 2020.
For shareholders of AUB Shares
held on BK, 25 March 2020.

Offer Opening Date

26 March 2020

Initial Offer Closing Date

15 April 2020 (subject to
extension)

Offer Acceptance/ Rejection
Announcement Date 3

15 April 2020

Last day for the Offer to become or
declared unconditional as to acceptances

24 April 2020

Right of accepting AUB Shareholders to
withdraw their Acceptances arises unless
the Offer has become unconditional as to
Requisite Acceptances

29 April 2020

AUB EGM

07 May 20204

Final Offer Closing Date

12 May 2020

Offer to be declared unconditional in all
respects5

Expected to be 12 May 20206

Release of New KFH Shares to AUB
Shareholders7

Effective Date

Effective Date8

Expected to be 18 May 2020

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

The Acceptance and Transfer Form will only be dispatched to AUB Shareholders
holding AUB BB Shares. AUB Shareholders holding AUB BK Shares will complete
the Acceptance and Transfer Form at the offices of the Kuwait Receiving Agent
as per the process detailed in paragraph 9.2 of Part IV of the Circular.
If an official public holiday is declared in Kuwait, then the date in Kuwait shall be
19 March 2020.
If the Requisite Acceptances are received, AUB Shareholders who did not accept
the Offer prior to the Initial Offer Closing Date can, if they wish to, accept
the Offer, as per the process defined in paragraph 9 of Part IV of the Circular,
till Final Offer Closing Date.
Subject to exemption from CBB on rule 2.14.5 of the TMA Module.
AUB Shareholders should note that the Offer will not be open for further
Acceptances once it is declared unconditional in all respects.
Subject to the satisfaction of all Conditions Precedent.
Subject to the approval of the CMA on issuance of the New KFH Shares and
adhering to the applicable laws and regulations in Kuwait and Bahrain.
Subject to the Conditions Precedent of the Offer having been satisfied and all
regulatory approvals having been obtained.
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P.O. Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain
Bahrain Receiving Agent, Bahrain Execution Advisor and
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SICO B.S.C.(c) – Receiving desk at the BB
4th floor, Harbour Gate,
Bahrain Financial Harbour,
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Bahrain Clear B.S.C.(c) (“BC”)
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