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 بنك الخليج المتحد يعلن عن تفاصيل تنظيم عملياته
 

 للنشر الفوري

 
من قبل مرخص قطاع الجملة  -تقليدي  وهو بنكأعلن بنك الخليج المتحد ش.م.ب،  – 2017سبتمبر  12البحرين، 

في وقت سابق عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مدرج في بورصة البحرين، مصرف البحرين المركزي و
وذلك للموافقة على عملية إعادة التنظيم المقترحة لبنك الخليج المتحد والموافقة على  2017سبتمبر  25المقرر انعقاده في 

مال بنك الخليج المتحد )صافي من أسهم رأس %100لشراء ش.م.ب. القابضة  من شركة الخليج المتحدالعرض المقدم 
دة من شركة الخليج المتحد القابضة، بحيث يتم تبادل كل سهم جديد من (، وذلك مقابل إصدار أسهم جديالخزينةمن أسهم 

والحصول على بشروط معينة  االستيفاءأسهم شركة الخليج المتحد القابضة مقابل سهمين من أسهم بنك الخليج المتحد مع 
 )"العرض"(. الموافقات الرقابية المطلوبة 

 
والتي تمت الموافقة عليها بصورة  نك الخليج المتحد إلعادة تنظيم عملياتهيتبناها ب التيخطة الويأتي هذا العرض في إطار 

، ويتم بموجبها فصل أنشطته المصرفية عن محفظة استثماراته األساسية. كما مبدئية من قبل مصرف البحرين المركزي 
ليج المتحد وتحويلها إلى سيتم إدراج شركة الخليج المتحد القابضة في بورصة البحرين، مع إيقاف تداول أسهم بنك الخ

 في بنك الخليج المتحد. أسهممن  %100شركة مساهمة مغلقة، وذلك فور حصول شركة الخليج المتحد القابضة على 
  

في مملكة البحرين من قبل أغلبية مساهمي بنك  تتأسس شركة عامة مساهمة بحرينيةتعد شركة الخليج المتحد القابضة 
على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن العرض  االطالعويمكن ظيم عمليات البنك. الخليج المتحد بغرض إعادة تن

وخطة إعادة التنظيم المقترحة في مذكرة مجلس اإلدارة المنشورة على الموقع اإللكتروني لبنك الخليج المتحد: 
www.ugbbh.com. 

 
 
 

أسماؤهم في سجل أسهم بنك الخليج المتحد في "تاريخ التسجيل"، مؤهلين لدراسة وقبول  وسيكون المساهمون الذين تظهر
هو تاريخ التسجيل، وذلك بغرض تحديد المساهمين الذين يحق لهم دراسة  2017سبتمبر  14العرض، على أن يكون يوم 

في  رين في نهاية ساعات التداولوقبول العرض. كما سيتم إيقاف التداول في أسهم بنك الخليج المتحد في بورصة البح
مع اختتام  ،2017سبتمبر  25وتنتهي في  2017سبتمبر  15. تبدأ فترة قبول العرض اعتباراً من تاريخ التسجيل

 اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج المتحد. 
 

حد أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية مساهمي بنك الخليج المت قبللصالحه من  ويتم قبول العرض من خالل التصويت 
غير العادية، أو قبول العرض بدون شروط وال رجوع فيه عبر استخدام استمارة القبول التي سيوفرها بنك الخليج المتحد 

خالل طريقة أخرى توضح نية المساهم  )على الموقع اإللكتروني لكل من بنك الخليج المتحد وبورصة البحرين(، أو من 
 الخليج المتحد مناسبة. يراها بنكصورة والطريقة التي بال
 

وسوف يتم توفير نسخة من المستندات التالية للفحص والدراسة في المكتب المسجل لبنك الخليج المتحد، الكائن في برج 
التي يكون  ، المنطقة الدبلوماسية، وذلك خالل ساعات العمل العادية للفترة1705، طريق 440بنك الخليج المتحد، مبنى 

 فيه العرض مفتوحاً للقبول:

http://www.ugbbh.com/
http://www.ugbbh.com/


 
 عقد التأسيس والنظام األساسي لبنك الخليج المتحد.-أ 
 .2016و 2015و 2014التقارير السنوية لبنك الخليج المتحد لألعوام المالية  -ب 
 مذكرة مجلس اإلدارة. -ج 
 دعوة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.  -د 

استمارة القبول أو أي مستند آخر يثبت االلتزام النهائي أو خطاب نوايا تم توفيره من قبل شركة الخليج المتحد القابضة  -هـ
 .أو بنك الخليج المتحد )كما هو مالئم( أو أي شركة زميلة ذات الصلة

المستلمة عن أسهم بنك الخليج المتحد من قانون الشركات التجاري عن القيمة  99تقرير الخبير المعين بناء على المادة  -ز
 مقابل االكتتاب وإصدار أسهم جديدة لشركة الخليج المتحد القابضة.

 
 ملخص الجدول الزمني كما هو مبين في مذكرة مجلس اإلدارة:

 
  2017سبتمبر  14      تاريخ التسجيل 

 
  2017سبتمبر  15     تاريخ بدء العرض 

 

  2017سبتمبر  25  ة غير العادية تاريخ انعقاد الجمعية العمومي

 
   2017سبتمبر  25     تاريخ إغالق العرض 

 
 2017سبتمبر  28  تاريخ إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج المتحد*

 
 2017سبتمبر  28  تاريخ إدراج أسهم شركة الخليج المتحد القابضة*

 
 

ء إدراج أسهم بنك الخليج المتحد وإدراج أسهم شركة الخليج المتحد قد تختلف بناء على إلغالمبادلة األسهم و* يرجى مالحظة أن المواعيد المنصوص عليها 
 أي متطلبات أو إجراءات إضافية أو غير معروفة حاليًا.

 
 
 
 
 

  –النهاية  -
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 نبذة حول بنك الخليج المتحد:

 
الكويت ) القابضة(.  وتشمل  بنك الخليج المتحد هو الذراع المصرفية  االستثمارية وإدارة األصول لشركة مشاريع

االستثمارات الخاصة بالبنك أصوال في المصارف التجارية، العقارية واستثمارات في شركات  الملكية الخاصة وأوراق 
مليار دوالراُ أمريكياً  9.9ما قيمته  2017يونيو  30مالية مسـعرة. وقد تجاوزت األصول المدارة من قبل البنك كما في 

 مليار دوالراً أمريكياً(.  10,0: 2016ديسمبر  31)

 

كامكو لالستثمار ش.م.ك.  تضم محفظة الشركات الرئيسية التابعة والزميلة لبنك الخليج المتحد كالً من: بنك برقان، شركة

، شمال أفريقيا -شركة الخليج المتحد للخدمات المالية شركة شمال أفريقيا القابضة،  مالطا،  -فيم بنك  ،)كامكو)عامة( )

 وشركة العقارات المتحدة. كابتال المتحدة للنقل،، شركة لالدخار والتقاعد شركة تقاعد 

 
صفقة استثمار  60وينفرد بنك الخليج المتحد وشركته التابعة كامكو بسجل أداء قوي من خالل إنجازهما بنجاح أكثر من 

مليار دوالر أمريكي، وتشمل  10كثر من ، وتبلغ القيمة اإلجمالية لتلك الصفقات أ2001مصرفي للعمالء منذ عام 

الخدمات االستشارية لتمويل الشركات، واالستشارات، وتسويق وتعهد اكتتابات اإلصدارات الجديدة، وإعادة هيكلة 
 الشركات، وإصدار السندات، وعمليات الدمج واالستحواذ.

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ: 

 بنك الخليج المتحد 

  وديعة مجيد

 + 973 17520150هاتف: 

 wadia@ugbbah.comبريد الكتروني: 
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