Offeror

مقدم العرض

Offeree

متلقي العرض

Form No.:

:إستمارة رقم

إستمارة القبول والتحويل

ACCEPTANCE AND TRANSFER FORM
Kuwait Finance House K.S.C.P. voluntary conditional offer to acquire up to 100% of the issued
and 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 2.695 AUB Shares.
AUB Shareholders holding AUB BB Shares accepting the Offer must either submit this Acceptance and Transfer Form
physically to the Bahrain Receiving Agent or electronically on the following website: https://ipo.com.kw.
AUB Shareholders holding AUB BK Shares accepting the Offer must submit their Acceptance on the following website:
https://ipo.com.kw or contact the Kuwait Clearing Company for any support.
Certain AUB Shareholders who are located in the United States will not be able to participate in the Offer. If you are
an AUB Shareholder located in the United States, you must complete and return an executed US Investor Letter to the
Bahrain Receiving Agent alongside this Acceptance and Transfer Form. The form of US Investor Letter can be requested
from the Bahrain Receiving Agent by contacting agent@sciobank.com.
Terms capitalised herein shall have the same meanings as defined in the Offer Document.

 (“بيتك” او “مقدم العرض”) الطوعي المشروط لالستحواذ على ما.ع.ك.م.عرض بيت التمويل الكويتي ش
 (“االهلي المتحد” او “متلقي.ب.م. من االسهم العادية المصدرة للبنك االهلي المتحد ش%100 يصل إلى
 من أسهم البنك األهلي المتحد لكل2.695 العرض”) عن طريق تبادل االسهم بناء على نسبة تبادل
.سهم واحد من أسهم بيتك الجديدة
على جميع مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين الراغبين في قبول العرض تقديم
.https://www.ipo.com.kw استمارة القبول والتحويل هذه إلى وكيل االستالم في البحرين أو تقديمها عبر الرابط
يجب على مساهمي البنك األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت الراغبين في قبول العرض تقديم
. أو التواصل مع الشركة الكويتية للمقاصة.https://www.ipo.com.kw قبولهم عبر الرابط
 يجب على مساهمي.لن يتمكن بعض مساهمي األهلي المتحد المقيمين في الواليات المتحدة من المشاركة في العرض
األهلي المتحد المقيمين في الواليات المتحدة إكمال وإرجاع “خطاب المستثمر األمريكي” موقع إلى وكيل االستالم في البحرين
 يمكن طلب نموذج “خطاب المستثمر األمريكي” من وكيل االستالم في البحرين.جن ًبا إلى جنب مع استمارة القبول والتحويل
.agent@sciobank.com عن طريق مراسلة
.المصطلحات المعرفة هنا تحمل نفس المعاني المذكورة في مستند العرض

Identification Data: (Please complete where applicable)

) (الرجاء ملئ الخانات متى إنطبقت:بيانات الهوية

Y
L
N

Investor Number (IN) at Bahrain Clear, if available:

:)رقم المستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة (إن كان متوفرًا

A. Individual
مساهم رئيسي
Primary Shareholder

AUB Shareholder

) مساهمون مشتركون (إن وجد/مساهم مشترك
Joint Shareholder(s) (if any)

Full Name:
Full Name in Arabic:
Nationality:
CPR / National ID Number:

N
E

CPR / National ID Issuing Country:
CPR / National ID Expiry Date:
Passport Number:
Passport Issuing Country:

M
I
C

Passport Expiry Date:

B. Institution / legal entities
 للشخص االعتباري/ االسم المسجل للمنشأة
Registered Name of the Institution / legal entity:
االسم المسجل للمنشأة باللغة العربية
Registered Name in Arabic:
 الشخص االعتباري/ نوع المنشأة
Institution / legal entity Type:
 للشخص االعتباري/ رقم السجل التجاري للمنشأة
Institution / legal entity Commercial Registration (CR) No.:
بلد التسجيل
Country of Registration:

1. Contact Information:

E
P

Block No.:
Country:

S

Fax:

: المنزل/ الشقة/رقم المكتب
:رقم المجمع
:البلد
:الفاكس

:االسم بالكامل بالعربية
:الجنسية

:رقم بطاقة الهوية الوطنية

:المصدر لبطاقة الهوية الوطنية
ُ البلد
:تاريخ إنتهاء بطاقة الهوية الوطنية
:رقم جواز السفر
:المصدر لجواز السفر
ُ البلد
:تاريخ إنتهاء جواز السفر

 أشخاص إعتبارية/  المنشآت.ب

فوض بالتوقيع
َّ الم
ُ
Authorised Signatory Name:
للمفوض بالتوقيع
ُ رقم بطاقة الهوية الوطنية
Authorised Signatory CPR/National ID Number:
للمفوض بالتوقيع
ُ تاريخ إنتهاء بطاقة الهوية
Authorised Signatory CPR/National ID Expiry Date:
للمفوض بالتوقيع
ُ رقم جواز السفر
Authorised Signatory Passport Number:
للمفوض بالتوقيع
ُ تاريخ إنتهاء جواز السفر
Authorised Signatory Passport Expiry Date:

: بيانات االتصال.1

Address (Primary residential address for individuals and registered address for institutions / legal entities):
Office/Flat/House No.:

O

 أفراد.أ

مساهم في األهلي المتحد

:) لألشخاص اإلعتبارية/ العنوان (العنوان السكني األساسي لألفراد والعنوان المسجل للشركات

Building No.:

:رقم المبنى

P.O. Box / Postal Code:

: الرمز البريدي/.ب.ص

Mobile No.:

:رقم الهاتف النقال

Road:

:طريق

City:

:المدينة

Telephone:

:رقم الهاتف

Email:

:البريد اإللكتروني

2. Shareholder Offer Acceptance Confirmation: (Please tick √ confirming your acceptance)

) (يرجى وضع عالمة √ لتأكيد موافقتك: تأكيد قبول العرض من قبل المساهم.2

Number of AUB Shares currently owned: ________________________________ AUB Shares

 ________________________________ سهم في األهلي المتحد:عدد أسهم األهلي المتحد المملوكة حاليًا

(Insert the entire number of Shares owned for which the Share Exchange Offer is accepted, noting that partial number of Shares will not be accepted
for the Offer. If no number is inserted or a number inserted is greater or smaller than your registered holding of AUB Share(s) or those physical
Share(s) tendered for acceptance of the Offer and you have signed this form, this form will be returned to you for correction and resubmission.
Any corrected form must be resubmitted and received by the Receiving Agent on or before the Initial Offer Closing Date or the Final Offer Closing
Date, where applicable.)

 إذا.(أدخل كامل عدد األسهم المملوكة التي ترغب قبول عرض تبادل األسهم بشأنها علما بأنه لن يتم قبول جزء من األسهم المملوكة لقبول العرض
 أو إذا كان الرقم أكثر أو أقل عن شهادات، أو كان الرقم المدخل أكثر أو اقل عن أسهم األهلي المتحد المملوكة والمسجلة لديك،لم يتم إدخال أي رقم
 سيتم في هذه الحالة إعادة هذه، وقد قمت بالتوقيع على هذه االستمارة،أسهم األهلي المتحد الورقية التي يتم تسليمها لغرض قبول العرض
 يجب إعادة تقديم أي إستمارة مصححة واستالمه من قبل الوكيل المستلم في أو قبل تاريخ إغالق العرض.االستمارة إليكم للتصحيح وإعادة التقديم
). بحسب األحوال،األولي أو تاريخ إغالق العرض النهائي

SHARE EXCHANGE OFFER: I/we have carefully read and fully understood the Offer Document and wish to surrender our entire
shareholding of AUB Shares in exchange for New KFH Shares at the Exchange Ratio of 2.695 AUB Shares for 1 New KFH Share
delivered on the Effective Date

نرغب نحن في التنازل عن كامل/ فهمنا مستند العرض فهمًا تامًا وأرغب أنا/قرأنا وفهمت/ نحن قد قرأت/ أنا:عرض تبادل األسهم
 سهم في األهلي المتحد لكل2.695  مساهمتنا في األهلي المتحد في مقابل أسهم جديدة في بيتك بنسبة تبادل/مساهمتي
.سهم واحد جديد من أسهم بيتك يسلم في تاريخ النفاذ

Bahrain Brokerage Trading Account Details: I/we consent to the deposit of any New KFH Shares received to the brokerage
account where my/our AUB Shares were held prior to the Acquisition with trading brokerage account number:

نوافق على إيداع أي أسهم بيتك جديدة في حساب الوساطة الذي كان/ نحن موافق/ أنا:رقم حساب تداول الوساطة في البحرين
:ُيحتفظ فيه االحتفاظ بأسهمهم في األهلي المتحد قبل االستحواذ برقم حساب تداول الوساطة

3. Share Mortgage Information:

 معلومات األسهم المرهونة.3

Our/my AUB Shares are currently mortgaged or pledged:

Yes

نعم

No

:أسهمنا في األهلي المتحد مرهونة حاليًا/أسهمي

ال

 أرفقنا إذن من المرتهن للسماح بمشاركتنا في العرض/ أننا قد أرفقت/ نحن نؤكد أني/ فأنا أؤكد،إذا كانت اإلجابة بنعم

If yes, I/we confirm we have attached the permission from the mortgagee to allow our participation in the Offer
I/we, the undersigned, being the current registered shareholder(s) of AUB, and having received, read and fully understood the Offer Document,
together with the Offeree Board Circular, submit this Acceptance and Transfer Form with my/our acceptance of the Offer and hereby unconditionally
agree to surrender the AUB Shares indicated in this form which shall be transferred upon my/our acceptance of the Offer, as indicated above, in
exchange for New KFH Shares at the Exchange Ratio (as I/we have indicated above) and as per the terms and conditions of the Offer Document. I/
we understand that the Offer is subject to the Conditions Precedent as detailed in the Offer Document and accordingly may or may not be effected.

 وبعد استالم مستند، كوننا المساهمين الحاليين المسجلين في األهلي المتحد/ الموقعين أدناه كوني المساهم الحالي المسجل/ نحن الموقع/أنا
، بقبولنا العرض/ نقدم إستمارة القبول والتحويل هذه بقبولي/ أقدم،العرض وقراءته وفهمه فهمًا تامًا إلى جانب تعميم مجلس إدارة متلقي العرض
 قبولنا للعرض كما/المشار إليها في هذه اإلستمارة والتي تُحال بعد قبولي
ُ  نتنازل عن أسهم األهلي المتحد/ نوافق دون شرط على أن أتنازل/وأوافق
 أشرنا إليه أعاله) وبحسب الشروط واألحكام الواردة في مستند/وردت اإلشارة إليه أعاله في مقابل أسهم بيتك الجديدة بنسبة تبادل األسهم (كما أشرت
. وأنه وفق ذلك يجوز تنفيذه أو عدم تنفيذه،المبينة في مستند العرض
ُ  ندرك أن العرض يخضع إلستيفاء الشروط المسبقة/ أدرك.العرض

Date of submission of this Acceptance and Transfer Form: [ D D / M M / Y Y Y Y ]
Signed by or for and on
behalf of the AUB Primary
Shareholder:

] سنة/ شهر/ [يوم:تاريخ تقديم إستمارة القبول والتحويل هذه
تم التوقيع من قبل أو نيابة عن
المساهم الرئيسي في األهلي
:المتحد

AUB Joint shareholder
signature (if any)

توقيع المساهم المشترك
) (إن ُوجد:في األهلي المتحد

OFFICIAL USE ONLY

:لالستخدام الرسمي فقط

Agent Name:

: اسم الوكيلDate Received:
: توقيع الوكيلBranch Received:

Agent Signature:

Notes:

For use of the Receiving Agent:

: تاريخ االستالمAgent Stamp:

:ختم الوكيل

:الفرع المستلم

:إلستخدام وكيل االستالم فقط

Verified by:

:تمت المعاينة والتأكيد من قبل
White: Bahrain Clear | Green: SICO | Yellow: Applicant

:مالحظات

Important Instructions for Completion and Submission of this Acceptance and Transfer Form

The following should be read in conjunction with the information contained in the Offer Document. Definitions contained in the Offer Document shall also apply to this
Acceptance and Transfer Form. In case of any conflict between the instructions provided in the Offer Document and this Acceptance and Transfer Form, the instructions
in the Acceptance and Transfer Form prevail.
All AUB Shareholders holding AUB BB Shares who are willing to accept the Offer will be required to forward the following documentation to the Bahrain Receiving
Agent or submit them at the following link www.ipo.com.kw under the tab titled “Current IPOs and CI”. AUB BB Shareholders may opt to submit their Acceptance in
either detailed form or simplified form as set out below:
For detailed submissions by individuals
AUB Shareholders who are individuals and who wish to accept the Offer must submit the following documents:
(a) the original signed Acceptance and Transfer Form;
(b) the original together with a copy, or Certified Copy, of the following two forms of identification:
(i) the individual’s valid passport or valid international travel document; and
(ii) the individual’s valid national identification card or an equivalent document,
(c) proof of permanent residential address. The proof can consist of a copy of a recent utility bill, bank statement or similar statement from another bank or financial
institution licensed in the country, which have been issued within three months prior to their presentation, or official documentation, such as a smartcard, from a
public/governmental authority, or a tenancy agreement;
(d) signature verification of the signature on the application (with a passport copy showing the specimen of the person signing the application form to suffice);
(e) proof of IN is required in the form of a BB investor card or statement of account, or a BB system print-screen or an allotment notice from a previous initial public
offering in Bahrain of no earlier than 2006;
(f) original share certificates for those AUB Shareholders holding physical AUB Shares. Holders of physical AUB Shares that have been misplaced or damaged are
required to obtain replacements of such shares directly from BC prior to submitting their Acceptance and Transfer Form. As an alternative to physical AUB Shares,
holders of lost or damaged physical AUB Shares may also approach BC to have such replacement shares issued in electronic form at no additional cost;
(g) a statement of account from BC or a BB registered broker in respect of AUB Shares held in electronic form;
(h) the following additional documents are required when a person is signing on behalf of an individual AUB Shareholder by way of a power of attorney:
(i) the original or Certified Copy and copy of the valid passport or international travel document of the person applying and signing on behalf of the individual AUB
Shareholder;
(ii) the original or Certified Copy and copy of the valid national identification card or an equivalent document of the person applying and signing on behalf of the
individual AUB Shareholder; and
(iii) the original or Certified Copy and copy of the notarized (or where from outside the Kingdom of Bahrain, apostilled/legalized) power of attorney,
(i) the following additional documents are required for applications on behalf of Minors:
(i) the original or Certified Copy and copy of the valid passport or valid international travel document of the legal guardian applying and signing on behalf of the
Minor;
(ii) the original or Certified Copy and copy of the government-issued valid national identification card or an equivalent document of the legal guardian applying
and signing on behalf of the Minor; and
(iii) unless the legal guardian signing on behalf of the Minor is the Minor’s father, the original or Certified Copy and copy of the proof of guardianship to the applying
Minor.
For detailed submissions by institutions
All institutions must submit the following documentation:
(a) the original signed Acceptance and Transfer Form;
(b) a copy of a valid commercial registration certificate of the institution;
(c) a copy of the memorandum and articles of association, or equivalent, of the institution;
(d) the original together with a copy, or Certified Copy, of the following two forms of identification in respect of the individual signing on behalf of the institution:
(i) the individual’s valid passport or valid international travel document; and
(ii) the individual’s valid national identification card or an equivalent document,
(e) signature verification of the signature on the application (with a passport copy showing the specimen of the person signing the application form to suffice);
(f) proof of IN is required in the form of a BB investor card or statement of account, or a BB system print-screen, or an allotment notice from a previous initial public
offering in Bahrain of no earlier than 2006;
(g) original share certificates for those institutions holding AUB Shares in physical form. Holders of physical AUB Shares that have been misplaced or damaged are
required to obtain replacements of such shares directly from BC prior to submitting their Acceptance and Transfer Form. As an alternative to physical AUB Shares,
holders of lost or damaged physical AUB Shares may also approach BC to have such replacement shares issued in electronic form at no additional cost;
(h) a statement of account from BC or a BB registered broker in respect of their AUB Shares held in electronic form;
(i) the original and copy of the document authorizing the person(s), whose signature(s) appear(s) on the Acceptance and Transfer Form to sign such document on
behalf of the institution. Such a document can be either a power of attorney or a resolution of the board of the institution; and
(j) if located in the United States, a completed and executed US Investor Letter.
All completed Acceptance and Transfer Forms, together with the required documentation, may be submitted electronically at the following link ipo.com.kw under the
tab titled “Current IPOs and Cis” or physically at:
(a) the desk of the Bahrain Receiving Agent listed in section 6 .2 (The Receiving Agents and the Participating Branches) of the Offer Document during the Offer Period;
or
(b) the Participating Branches listed in section 6 .2 (The Receiving Agents and the Participating Branches) of the Offer Document during the Offer Period.
For simplified submissions by individuals and/or institutions

Important Considerations

P
S

سيطلب من جميع مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين الراغبين في قبول العرض تقديم الوثائق التالية إلى وكيل االستالم في
 قد يختار مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في البحرين.” تحت عالمة التبويب “االكتتابات الحاليةwww.ipo.com.kw البحرين أو تقديمها عبر الرابط
:إرسال القبول أما في نموذج تفصيلي أو نموذج مبسط على النحو المبين أدناة
التقديم المفصل من قبل األفراد
:يجب على مساهمي األهلي المتحد من األفراد الذين يرغبون في قبول العرض تقديم المستندات التالية
استمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛

.1

: من إثنين من مستندات تحديد الهوية التالية- ، أو النسخة المصدقة- النسخة األصلية مع صورة
جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للفرد؛ و
.أ
. بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو مستند معادل.ب

.2

 أو بيان مشابه من بنك أو مؤسسة مالية أخرى مرخصة في الدولة، أو كشف حساب مصرفي، يمكن أن يكون اإلثبات نسخة من فاتورة مرافق حديثة.إثبات لعنوان السكن الدائم
 أو عقد إيجار؛، حكومية/  من جهة عامة-  مثل البطاقة الذكية-  أو وثائق رسمية،صدرت خالل ثالثة أشهر قبل تقديمها

.3

التحقق من التوقيع على الطلب (وتعتبر نسخة من جواز السفر تُظهر عينة الشخص الذي يوقع على استمارة الطلب كافية)؛

.4

 أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين أو صورة إخطار،يجب تقديم إثبات لرقم المستثمر وحساب األوراق المالية في شكل بطاقات مستثمر ببورصة البحرين أو كشف حساب
؛2006 تخصيص من اكتتاب عام أولي سابق في موعد ال يسبق عام

.5

 يجب على أصحاب الشهادات الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على بديل.شهادات األسهم األصلية لمساهمي األهلي المتحد حاملي شهادات أسهم األهلي المتحد الورقية
 يمكن لحاملي شهادات األسهم، كبديل لشهادات األسهم الورقية ألسهم األهلي المتحد.لشهاداتهم مباشرة من البحرين للمقاصة قبل تقديمهم إلستمارة القبول والتحويل
الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على أخرى إلكترونية من البحرين للمقاصة من دون أي تكاليف إضافية؛

.6

كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛

.7

:يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية عندما يقوم شخص بالتوقيع نيابة عن أحد مساهمي األهلي المتحد بموجب وكالة
النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر الدولية للشخص الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي األهلي
.أ
المتحد؛
 النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو وثيقة معادلة للشخص الذي يتقدم بطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي.ب
األهلي المتحد؛ و

.8

،)أبوستيل منها إذا كانت الوكالة صادرة من خارج مملكة البحرين/النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من الوكالة الموثقة (أو صورة مصدقة

IM

The following important directions should be followed when completing the Acceptance and Transfer Form:
(a) Only the prescribed Acceptance and Transfer Form made available on the prescribed electronic platform or collected from the participating desk of the Bahrain
Receiving Agent, or the Participating Branches should be used, and completed in full in accordance with the instructions contained therein.
(b) In the case of joint owners of AUB Shares only one Acceptance and Transfer Form may be used and signed by all such joint owners.
(c) In the case of any AUB Shares held by investment managers, the Acceptance and Transfer Form should be signed by the investment manager and sent along with
a copy of the document reflecting the investment manager’s position as the investment manager for the AUB Shareholder. The Acceptance and Transfer Form must
state the beneficial owners of the AUB Shares and be provided together with their specific signed mandate.
The Offeror and the Bahrain Receiving Agent reserve the right to reject any Acceptance and Transfer Form if:
(a) the Acceptance and Transfer Form is not completed in all respects or is completed with incorrect information;
(b) if it receives an Acceptance and Transfer Form from an AUB Shareholder located in the United States and such Acceptance and Transfer Form is not accompanied
by a completed, accurate and executed US Investor Letter or the Bahrain Receiving Agent has reason to believe that any of the acknowledgements, representations,
agreements and warranties contained in the US Investor Letter are inaccurate;
(c) any of the information stated in this Acceptance and Transfer Form is not included in or with the Acceptance and Transfer Form; or
(d) the Acceptance and Transfer Form along with all of the above documents is received by the Bahrain Receiving Agent after the close of business on the Initial Offer
Closing Date.
The Offeror and the Bahrain Receiving Agent reserve the right to accept, at its sole discretion, duly completed Acceptance and Transfer Forms where the information set
out in this Acceptance and Transfer Form has not been provided in its entirety but sufficient information and documentation has been provided or otherwise procured
to comply with all applicable laws and regulations associated with know your client and anti-money laundering requirements and other laws and regulations applicable
to the Offeror and the Offer have been complied with.
AUB Shareholders holding AUB Shares in physical form must first submit the original share certificates and obtain an IN.
The AUB Shareholder holding AUB BB Shares who accepts the Offer shall:
(a) consent to the passing on of any information about the AUB Shareholder to any relevant regulatory authorities (including but not limited to the KCC) by the Bahrain
Receiving Agent, the registrar, the Offeror or the Offeree (as the case may be) or their delegates and any onward transmission by those regulatory authorities of
such information;
(b) acknowledge that due to money laundering requirements operating within Bahrain, the Bahrain Receiving Agent, the Offeror or the Offeree (as the case may be)
may require identification of the AUB Shareholder(s) and source of funds before the Acceptance and Transfer Forms indicating acceptance can be processed;
(c) hold the Bahrain Receiving Agent, the Offeror or the Offeree (as the case may be) harmless and indemnified and shall keep them held harmless and indemnified
against any loss arising from the failure to process the Acceptance and Transfer Form, if information as has been required from the AUB Shareholder has not been
provided within the allotted time to the satisfaction of the party requesting such information;
(d) understand and agree that any New KFH Shares to be issued to the AUB Shareholder may be retained pending the completion of any verification of identity required
by the Bahrain Receiving Agent, the Offeror or the Offeree (as the case may be); and
(e) consent to the deposit of any New KFH Shares to the brokerage account where their AUB Shares were held prior to the Acquisition.

Fulfilment of Conditions Precedent

The implementation of the Offer will be subject to the fulfilment or waiver, as applicable, of the Conditions Precedent set out in the Offer Document. These include, but
are not limited to, receipt of Acceptances by holders of AUB Shares representing at least 90% of the total issued share capital of AUB at the time of the Initial Offer
Closing Date. Moreover, completing a cross-listing of KFH on BB is a Condition Precedent to the Offer. Accordingly, the Offer may or may not become unconditional.
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.

Representation and declaration
1. I/we have, understood, and hereby accept the Offer in accordance with the terms contained in the Offer Document.
2. I/we understand that by my/our acceptance and submission of the completed Acceptance and Transfer Form, the Acceptance becomes irrevocable and cannot be
withdrawn by me/us either in whole or in part except if, as at the Final Offer Closing Date, the Conditions Precedent remain unfulfilled or have not been waived.
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.
3. I/we confirm that the AUB Shareholder names mentioned above are the legal and beneficial owners of the AUB Shares surrendered pursuant to the Offer.
4. All consent required to be obtained and all legal requirements necessary to be complied with or observed in order for this Acceptance and Transfer Form to be
lawful and valid under the laws of any jurisdiction to which I am/we subject to have been obtained, complied with and observed.
5. I/we hereby authorise Bahrain Clear and Kuwait Clearing Company to effect the transfer of the AUB Shares indicated above from my/our account with Bahrain Clear
/ Kuwait Clearing Company surrendered in exchange of New KFH Shares (as indicated above).
6. All the information completed above is true and accurate.
7. I / we accept and consent to the use and the sharing of my / our personal data including sensitive personal data in accordance with Bahrain Law No. 30 of 2018
regarding the Personal Data Protection Law (PDPL).
8. I / we agree to share and exchange information relating to my/our ownership of AUB Shares between Bahrain Clear and Kuwait Clearing Company for the purpose
of effecting the Offer.
9. I / we represent that I am / we are located outside the United States or, if located within the United States, that I / we have executed and returned to the Bahrain
Receiving Agent a US Investor Letter and the acknowledgements, representations, agreements and warranties therein are accurate.

.ج

يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن
:1القصر
ّ
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛
.أ
 النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول صادرة من الحكومة أو وثيقة معادلة للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع.ب
نيابة عن القاصر؛ و
. ما لم يكن الوصي القانوني الذي يوقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر، النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من إثبات الوصاية على القاصر المتقدم بالطلب.ج

Y
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.9

التقديم المفصل من قبل المنشآت

:يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية
إستمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛

.1

 للشخصية االعتبارية؛/ صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للمنشأة

.2

 األشخاص االعتبارية ونظامها األساسي أو ما يعادلهما؛/ صورة من عقد تأسيس المنشأة

.3

: االشخاص االعتبارية/ من إثنين من مستندات تحديد الهوية التالية اآلتية فيما يتعلق بالتوقيع الفردي نيابةً عن المنشأة-  أو نسخة مصدقة- النسخة األصلية مع صورة
جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول للفرد؛ و
.أ
. بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للفرد أو ما يعادلها.ب

.4

O

التحقق من التوقيع على الطلب (وتعتبر نسخة من جواز السفر تّظهر عينة الشخص الذي يوقع على استمارة الطلب كافية)؛

.5

 أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين أو صورة إخطار،يجب تقديم إثبات رقم المستثمر وحساب األوراق المالي في شكل بطاقات مستثمر ببورصة البحرين أو كشف حساب
؛2006 تخصيص من اكتتاب عام أولي سابق في موعد ال يسبق عام

.6

 يجب على أصحاب الشهادات الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على بديل.شهادات األسهم األصلية لحاملي أسهم األهلي المتحد من خالل شهادات األسهم الورقية
 يمكن لحاملي شهادات األسهم، كبديل لشهادات األسهم الورقية ألسهم األهلي المتحد.لشهاداتهم مباشرة من البحرين للمقاصة قبل تقديمهم إلستمارة القبول والتحويل
الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على أخرى إلكترونية من البحرين للمقاصة من دون أي تكاليف إضافية؛

.7

كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛ و

.8

النسخة األصلية وصورة من المستند الذي يخول الشخص (األشخاص) الذي (الذين) يظهر توقيعه (توقيعاتهم) في إستمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند
. يمكن أن يكون هذا المستند إما وكالة وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة.بالنيابة عن المنشأة

.9

. “خطاب المستثمر األمريكي” المكتمل والموقع،في حال وجودها في الواليات المتحدة

.10

N
E

All institutions and individuals holding AUB BB Shares and a valid IN may opt to submit their Acceptance in a simplified manner without requiring the documents set
out above by submitting their Acceptance and Transfer Form electronically or physically in a simplified manner together with (i) two copies of the valid identification
(passport and National ID/CPR) and (ii) signature verification of the signatures on the Acceptance and Transfer Form (passport signature page or equivalent). Simplified
submissions made by institutions should also provide proof of authority pertaining to the authorised signatory and a copy of the commercial registration certificate.
However, should institutions and individuals holding AUB BB Shares opt to submit their Acceptance in a simplified manner, upon receipt by such AUB BB Shareholders
of the New KFH Shares such New KFH Shares will not be available for trading until the rest of the documents listed above (as applicable to individuals or institutions)
are submitted to the BC.
The documents should be submitted no later than the close of business on the Initial Offer Closing Date. The Bahrain Receiving Agent may accept couriered applications
that have been pre-agreed and pre-arranged with the Bahrain Receiving Agent with Certified Copies and on the basis of receipt of such Acceptances by the Bahrain
Receiving Agent prior to the Initial Offer Closing Date.
AUB Shareholders who do not have an IN number will be required to obtain an IN number prior to any future transfer of any New KFH Shares received pursuant to the
Offer using BC Application Form Number 1(A) for individuals and 1(B) for institutions. Certain fees payable to BC may apply. For the avoidance of doubt, this is not a
requirement for Accepting the Offer. AUB Shareholders who wish to trade any New KFH Shares received pursuant to the Offer on the BB in the future will be required,
prior to such trading, to open a trading account with a registered broker and open an investor account with BC via BC Application Form Number (2) – Investor Account
Opening Form. Subsequently, an AUB Shareholder may transfer the shares from the “CSD to the Broker” via the BC Application Form Number (6) - Transfer application
between CSD and Broker. Certain fees payable to BC may apply. For the avoidance of doubt, this is not a requirement for Accepting the Offer.
At the time of submission of a completed Acceptance and Transfer Form, the Bahrain Receiving Agent or the Participating Branches shall verify the validity of all copies
of each participating AUB Shareholder’s identification documents along with the submitted Acceptance and Transfer Form.
Following the electronic submission of a completed Acceptance and Transfer Form, the Bahrain Receiving Agent shall verify the validity of the submission and a
notification shall be sent to the AUB Shareholder confirming receipt of the submission and a notification shall be sent to the AUB Shareholder confirming receipt
of the submission. Any AUB Shareholders holding BB Shares who has electronically submitted a completed Acceptance and Transfer Form but has not received
such notification should contact the Bahrain Receiving Agent. All AUB Shareholders holding BB Shares who make physical submissions will receive a copy of their
Acceptance and Transfer Form at the time of application.
AUB Shareholders intending to accept the Offer and who hold AUB BB Shares that are mortgaged will have to provide original written clearance from the mortgagee
in a form acceptable to the Offeror or the Bahrain Receiving Agent. The clearance must acknowledge that such AUB Shares shall be transferred to KFH pursuant to
the Offer free from any and all charges, liens and other encumbrances, and that any encumbrances (including mortgages and attachments) on the sold AUB Shares
will be transferred to the corresponding New KFH Shares owned by the relevant selling AUB Shareholder in the manner prescribed and provided for in the Acceptance
and Transfer Form.
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تعليمات مهمة بخصوص استكمال استمارة القبول والتحويل وتقديمها

 في حال وجود أي تعارض. كما ُيعمل بالتعريفات الواردة في مستند العرض بشأن استمارة القبول والتحويل هذه.يجب قراءة ما يلي اقترانًا بالمعلومات الواردة في مستند العرض
.المقدمة في مستند العرض واستمارة القبول والتحويل هذه ُيعتد بالتعليمات الواردة في استمارة القبول والتحويل هذه
ُ بين التعليمات

: أو بزيارة أي مما يليwww.ipo.com.kw يمكن تقديم جميع استمارات القبول والتحويل المكتملة والوثائق المطلوبة إلكترونيا عبر الرابط
 من مستند العرض خالل مدة العرض؛ أو6.2 مكتب وكيل االستالم في البحرين المذكور في البند

.1

. من مستند العرض خالل مدة العرض6.2 الفروع المشاركة المذكورة في البند

.2

أو المنشآت/التقديم المبسط من قبل األفراد و

يجوز لجميع المنشآت واألفراد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين ورقم مستثمر ساري أن يختاروا تقديم قبولهم بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى المستندات الموضحة
) بطاقة الهوية/ ) نسختان من الهوية السارية (جواز السفر والهوية الوطنية1( أعاله وذلك عن طريق تقديم استمارة القبول والتحويل إلكترون ًيا أو بشكل شخصي بطريقة مبسطة مع
 كما يجب أن تقدم التقديمات المبسطة التي تقدمها المنشأت صورة من.)) توقيع مصدق من التوقيع على استمارة القبول والتحويل (صفحة توقيع جواز السفر أو ما يعادلها2( و
 يمكن أن يكون هذا.المستند الذي يخول الشخص (األشخاص) الذي (الذين) يظهر توقيعه (توقيعاته) في استمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة
.المستند إما وكالة وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة ونسخة من شهادة السجل التجاري
 فعند استالم مساهمي األهلي المتحد في البحرين ألسهم، إذا قررت المنشآت واألفراد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين تقديم قبولهم بطريقة مبسطة،ومع ذلك
. لن تكون أسهم بيتك الجديدة متاحة للتداول حتى يتم إرسال بقية المستندات المذكورة أعاله (حسب األحوال لألفراد أو المنشآت) إلى البحرين للمقاصة،بيتك الجديدة
 يجوز لوكيل االستالم في البحرين قبول الطلبات المرسلة بالبريد والتي تم االتفاق.يجب أن يتم تقديم المستندات في موعد أقصاه نهاية يوم العمل في تاريخ إغالق العرض األولي
عليها مسبقً ا وترتيبها مسبقً ا مع وكيل االستالم في البحرين بنسخ مصدقة وعلى أساس استالم مثل هذه القبول من قبل وكيل االستالم في البحرين قبل تاريخ إغالق العرض
.األولي
سيطلب من مساهمي األهلي المتحد الذين ليس لديهم رقم مستثمر الحصول على رقم مستثمر قبل أي تحويل مستقبلي ألسهم بيتك الجديدة بإستخدام نموذج طلب البحرين
 سيطلب من مساهمي. هذه ليست من متطلبات قبول العرض، لتجنب الشك. وقد يتم فرض رسوم معينة واجبة السداد للبحرين للمقاصة، (ب) للمنشآت1 (أ) لألفراد و1 للمقاصة رقم
 فتح حساب تداول مع وسيط مسجل وفتح حساب،األهلي المتحد الذين يرغبون في تداول أسهم بيتك الجديدة التي تلقوها بموجب العرض في بورصة البحرين في المستقبل
 يجوز ألي مساهم من مساهمي األهلي المتحد نقل األسهم، بعد ذلك. نموذج فتح حساب مستثمر- )2( مستثمر لدى البحرين للمقاصة من خالل نموذج طلب البحرين للمقاصة رقم
 قد يتم فرض. طلب نقل بين مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية والوسيط- )6( من (مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية إلى الوسيط) من خالل نموذج طلب البحرين للمقاصة رقم
. هذه ليست من متطلبات قبول العرض، لتجنب الشك.رسوم معينة واجبة السداد للبحرين للمقاصة
 أو الفروع المشاركة التحقق من صحة جميع صور وثائق هوية كل من مساهمي،في وقت تقديم إستمارة القبول والتحويل المكتملة البيانات يجب على وكيل االستالم في البحرين
 يتعين على مساهمي األهلي المتحد الذين ينوون قبول العرض والذين يحملون أسهم مرهونة في.األهلي المتحد المشاركين باإلضافة إلى إستمارة القبول والتحويل المقدمة
.األهلي المتحد تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل االستالم في البحرين
 سيقوم وكيل االستالم في البحرين التحقق من صحة التقديم وإرسال إشعار إلى مساهم األهلي المتحد يؤكد استالم،بعد التقديم اإللكتروني الستمارة القبول والتحويل المكتملة
 عليه، ولكنه لم يتلق مثل هذا اإلشعار، أي مساهم في األهلي المتحد يحمل أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت قدم استمارة القبول والتحويل مكتملة إلكترون ًيا.الطلب
 نسخة من، والذين يقدمون الطلبات بشكل شخصي، سيتلقى جميع مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين.االتصال بوكيل االستالم في البحرين
.استمارة القبول والتحويل الخاص بهم في وقت تقديم الطلب

يتعين على مساهمي األهلي المتحد الذين ينوون قبول العرض والذين يحملون أسهم مرهونة في بورصة بحرين تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من
 وخالية من أي وجميع الرسوم والرهون، يجب أن ُيقر التصريح المذكور بأنه سيتم تحويل أسهم األهلي المتحد إلى بيتك وفقً ا للعرض.مقدم العرض أو وكيل االستالم في البحرين
 وأن أي أعباء (بما في ذلك الرهون العقارية والضمانات) على أسهم األهلي المتحد المباعة سيتم تحويلها مقابل أسهم بيتك الجديدة المملوكة للمساهم البائع،وغيرها من األعباء
.في األهلي المتحد بالطريقة المنصوص عليها في استمارة القبول والبيع

اعتبارات مهمة

:يجب إتباع اإلرشادات المهمة اآلتية عند ملء إستمارة القبول والتحويل
 أو الفروع،يجب فقط إستخدام إستمارة القبول والبيع المحددة والمتاحة على المنصة االلكترونية المقررة أو تم الحصول عليها من المكتب المشارك لوكيل االستالم في البحرين
. وتعبئتها بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة فيها،المشاركة

.1

.في حالة مساهمي األهلي المتحد المتضامنين يمكن فقط استخدام إستمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من قبل جميع المساهمين المتضامنين

.2

إذا كان هناك أسهم اهلي المتحد مملوكة لمديري إستثمار فحينئذٍ يجب أن يتم توقيع إستمارة القبول والتحويل من قبل مدير االستثمار وإرسالها مع صورة من المستند الذي
 يجب أن توضح إستمارة القبول والتحويل المالكين المستفيدين من أسهم األهلي المتحد وأن.ينص على منصب مدير االستثمار بصفته مدير إستثمار لمساهم األهلي المتحد
.يتم تقديمها مع التفويض الموقع المحدد

.3

:يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في البحرين بالحق في رفض أية إستمارة قبول وتحويل إذا
 أو تم تعبئتها بمعلومات غير صحيحة؛،لم تتم تعبئة إستمارة القبول والتحويل من جميع النواحي

.1

إذا تلقى استمارة القبول والتحويل من أحد مساهمي األهلي المتحد الموجود في الواليات المتحدة وكانت استمارة القبول والتحويل هذه غير مصحوبة بـ “خطاب المستثمر
األمريكي” مكتمل ودقيق وموقع أو أن وكيل االستالم في البحرين لديه سبب لالعتقاد بأن أ ًيا من اإلقرارات واالتفاقيات والضمانات الواردة في “خطاب المستثمر األمريكي” غير
دقيقة؛

.2

لم يتم إدراج أي من المعلومات الواردة أعاله في إستمارة القبول والتحويل؛ أو

.3

.تم إستالم إستمارة القبول والتحويل إلى جانب جميع المستندات المذكورة أعاله من قبل وكيل االستالم في البحرين بعد إنتهاء العمل في تاريخ إغالق العرض األولي

.4

 استمارات القبول والتحويل المكتملة حسب األصول إذا لم تقدم المعلومات الواردة اعاله-  حسب تقديرهم- يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في البحرين بالحق في قبول
 ولكن تم توفير معلومات ووثائق كافية أو تم استحصالها بطريقة أخرى لالمتثال لجميع القوانين واللوائح األخرى المتعلقة بمعرفة عميلك ومتطلبات مكافحة غسيل األموال،بالكامل
.والقوانين واألنظمة األخرى المطبقة على مقدم العرض والعرض
.يجب على مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد بشكل مادي تسليم شهادات األسهم األصلية أوالً والحصول على رقم مستثمر
:يتعين على مساهم األهلي المتحد القيام بما يلي
،الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم األهلي المتحد إلى أي سلطات تنظيمية ذات عالقة (بما في ذلك دون الحصر مقاصة الكويت) من قبل وكيل االستالم في البحرين
 وأي نقل مستقبلي لمثل هذه المعلومات من قبل هذه السلطات التنظيمية؛، أو مندوبيهم،) أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال، أو مقدم العرض،أو المسجل
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) أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال، أو مقدم العرض، قد يطلب وكيل االستالم في البحرين،اإلقرار بأنه نظرًا لمتطلبات مكافحة غسيل األموال المعمول بها داخل البحرين
تحديد هوية مساهم (مساهمي) األهلي المتحد ومصدر األموال قبل معالجة استمارات القبول والتحويل؛

.2

 أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال) وإبراء ذمتهم بصفة دائمة ضد أي خسارة ناشئة عن عدم معالجة إستمارة القبول، أو مقدم العرض،تعويض وكيل االستالم في البحرين
 إذا لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة من قبل مساهم األهلي المتحد في غضون الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛،والتحويل

.3

اإلقرار والموافقة بجواز اإلحتفاظ بأسهم بيتك الجديدة التي من المفترض أصدارها إلى مساهم األهلي المتحد حتى يتم االنتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من
 أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال)؛ و، أو مقدم العرض،قبل وكيل االستالم في البحرين

.4

.الموافقة على إيداع أي أسهم بيتك جديدة في حساب الوساطة الذي كان ُيحتفظ فيه االحتفاظ بأسهمهم في األهلي المتحد قبل االستحواذ

.5

الوفاء بالشروط المسبقة

 استالم نسبة القبول، على سبيل المثال ال الحصر، ويشمل ذلك،)يخضع تنفيذ العرض الستيفاء الشروط المسبقة المذكورة في مستند العرض أو تنازل عنها (إذا انطبق ذلك
 نسبة القبول المطلوبة. من إجمالي رأس مال األهلي المتحد المصدرة في وقت تاريخ إغالق العرض األولي٪90 المطلوبة فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد والتي تمثل ما ال يقل عن
 يجوز أن يصبح العرض أو ال يصبح مشروطًا؛ لذلك يجب على المساهمين،وبناء عليه
.. يعد استكمال أدراج بيتك على في بورصة البحرين بمثابة شرط مسبق للعرض،باإلضافة إلى ذلك
ً
 يجب على األشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق باإلجراء الذي. أو المستثمرين المحتملين في األهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل في األوراق المالية الخاصة باألهلي المتحد/و
. أو غيرهم من المستشارين المحترفين، أو محاسبيهم المحترفين، أو محاميهم، أو وكالئهم،يجب عليهم اتخاذه استشارة ُوسطائهم

اإلقرارات والتعهدات
. نوافق على العرض وفقًا للشروط المنصوص عليها في مستند العرض/ ندرك وأوافق/أدرك

.1

قبلنا سواء كل ًيا أو جزئ ًيا/ تقديمنا استمارة القبول والتحويل المستكملة يصبح القبول غير قابل لإللغاء وال يمكن سحبه من قِ بلي/ قبولنا وتقديمي/ ندرك أنه بقبولي/أدرك
يوما من تاريخ إغالق العرض
ً 14  يحق لقابل العرض سحب قبوله بعد. ظلت الشروط المسبقة غير مستوفاة أو غير ُمتنازل عنها، في تاريخ إغالق العرض النهائي،باستثناء إذا
. إذا لم يصبح العرض غير مشروط من ناحية القبول المطلوب بحلول هذا التاريخ،األولي

.2

.المتنازل عنها بموجب العرض
ُ المالك القانونيون والمستفيدون ألسهم األهلي المتحد
ُ  أسماء المساهمين في األهلي المتحد هم/ نقر بأن أسم المساهم/أقر
قد تم الحصول على جميع الموافقات المطلوب الحصول عليها وجميع المتطلبات القانونية التي يلزم االمتثال لها أو مراعاتها كي تكون استمارة القبول والتحويل هذه قانونية
. نخضع لها واالمتثال لها ومراعاتها/وسارية وفق قوانين أي والية قضائية أخضع
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 حسابنا لدى شركة البحرين للمقاصة ومقاصة/المشار إليها أعاله من حسابي
ُ  نفوض شركة البحرين للمقاصة ومقاصة الكويت للقيام بتحويل أسهم األهلي المتحد/أفوض
.(الكويت والتنازل عنها مقابل تبادل أسهم بيتك الجديدة) كما وردت اإلشارة إليه أعاله

.5

.4

.جميع المعلومات المستكملة أعاله صحيحة ودقيقة

.6

 بشأن2018  لعام30  بما في ذلك البيانات الشخصية الحساسة وفقً ا لقانون البحرين رقم/ بيناتنا الشخصية/نوافق على استخدام وتبادل بياناتي/نقبل وأوافق/ نحن أقبل/ أنا
.قانون حماية البيانات الشخصية

.7

.إقرار المساهم بالموافقة على تبادل المعلومات المتعلقة بملكيته ألسهم المتحد بين مقاصة البحرين والكويت ضمن تنفيذ إجراءات االستحواذ

.8

قمنا بتوقيع وتحويل خطاب المستثمر/ قمت،متواجدون في الواليات المتحدة/كنا متواجد/متواجدون خارج الواليات المتحدة أو إن كنت/بأننا متواجد/نقر بأني/ نحن أقر/أنا
.األمريكي إلى وكيل االستالم في البحرين وأن اإلقرارات واإلفادات والتعهدات واالتفاقات الواردة فيه تعد دقيقة

.9

 كتيــب،) بإصــدار قانــون الوصايــة علــى األمــوال وإدارة األمــوال القاصريــن (علــى النحــو المحــدد فــي القانــون1986 ) لســنة7( علــى أوليــاء القاصريــن التأكــد مــن االلتــزام بالقانــون رقــم
. وتقديــم أي موافقــات مطلوبــة بموجــب هــذا القانــون،المســتندات وإرشــادات المســتخدم
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