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Disclosure of Material Information 

 

To: Bahrain Bourse & Dubai Financial Market 

 

 Al Salam Bank B.S.C. would like to announce the following material information: 

 

 اإلفصاح عن معلومات جوهرية 

 

 البحرين وسوق دبي المالي  بورصة /السادة 

 

 عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:  يعلن بنك السالم ش.م.ب

 

 July 2022 Date 7 2022يوليو  7 التاريخ 

إسم 

 الشركة
 .Al Salam Bank B.S.C بنك السالم ش.م.ب 

Company 

Name 

رمز 

 التداول
SALAM SALAM 

Trading 

Code 

 الموضوع

بالمباحثات مع شركة   المتعلقة  التطورات  آخر 

لمناقشة   القابضة"(  )"اإلثمار  القابضة  اإلثمار 

)"بنك   ش.م.ب.  السالم  بنك  استحواذ  إمكانية 

التابعة  األصول  من  مجموعة  على  السالم"( 

)"عملية   القابضة  اإلثمار  شركات  لمجموعة 

 االستحواذ"(

Progress update regarding 

discussions with Ithmaar Holding 

B.S.C. (“Ithmaar Holding”) for the 

potential acquisition of a group of 

assets by Al Salam Bank B.S.C. 

("Al Salam Bank") from Ithmaar 

Holding’s group of companies (the 

"Transaction").  

Subject 

المعلومات 

 الجوهرية

إلى   يتعلق  باإلضافة  فيما  السابقة  إفصاحاتنا 

أن   نعلن  أن  نود  أعاله،  المذكور  بالموضوع 

ومجموعة  السالم  بنك  بين  االستحواذ  عملية 

يوليو    7شركات اإلثمار القابضة قد اكتملت في  

بعض    2022 نتائج  استحقاق  احتساب  مع 

يوليو    1عناصر عملية االستحواذ بتاريخ نفاذ  

2022. 

 

 

 

 

السالم    استحوذ رأس  26.19  علىبنك  من   ٪

البحرين والكويت ش.م.ب   لبنك  الصادر  المال 

Further to our earlier 

announcements in relation to the 

abovementioned subject, we wish 

to announce that the Transaction 

between Al Salam Bank and 

Ithmaar Holding's group of 

companies completed on 7 July 

2022 with the value of certain 

elements of the Transaction 

accruing from an effective date of 1 

July 2022. 

 

Al Salam Bank acquired 26.19% of 

the issued share capital of BBK 

B.S.C. and 55.91% of the issued 

Material 

Information 



 

 
P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel: (+973) 17 005500 | Fax: (+973) 17 226641           

Licensed and Regulated as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain                    www.alsalambank.com 

 

لمجموعة  55.91و الصادر  المال  رأس  من   ٪

 سوليدرتي القابضة ش.م.ب )مقفلة(.

سيعمل بنك السالم ومجموعة شركات اإلثمار  

لألعمال  الكامل  االنتقال  على  القابضة 

المصرفية لألفراد من أعمال بنك اإلثمار فيما  

شركة   في  األسهم  وتحويل  باألفراد،  يتعلق 

لمجموعة  المملوكة  بنفت  وشركة  ماستركارد 

 شركات اإلثمار القابضة.

 

share capital of Solidarity Group 

Holding B.S.C. (Closed). 

 

Al Salam Bank and Ithmaar 

Holding's group of companies will 

work towards full migration of the 

retail banking of business of 

Ithmaar Bank with respect to 

individuals, and the transfer of 

shareholdings in Mastercard Inc 

and The Benefit Company held by 

Ithmaar Holding's group of 

companies. 

 

األثر على  

المركز 

 المالي

  .To be disclosed in due course سيتم إعالنها في الوقت المناسب. 
Impact on 

Financial 

Position 

إفصاحات 

سابقة ذات 

صلة )إن 

 ُوجدت( 

 

، أعلن بنك السالم أنه قد  2021أكتوبر    3في  

ال مع اإلثمار    مباحثاتوقع مذكرة تفاهم وبدأ 

بنك  قبل  من  المحتمل  لالستحواذ  القابضة 

التابعة  األصول  من  مجموعة  على  السالم 

 لمجموعة شركات اإلثمار القابضة. 

 

 

، قدم بنك السالم تحديثًا  2021نوفمبر    3في  

طبيعة   يتعلق  فيما  المحرز    المباحثات للتقدم 

بنك   بين  الواجبة  العناية  ودراسة  المستمرة 

  .القابضة السالم واإلثمار

 

، قدم بنك السالم تحديثًا  2021ديسمبر    2في  

طبيعة   يتعلق  فيما  المحرز  التقدم  حول 

الواجبة  العناية  ودراسة  المستمرة  المباحثات 

  بين بنك السالم واإلثمار القابضة.

إعالنًا 2022يناير    27في   السالم  بنك  قدم   ،

مفاده أن بنك السالم قد وافق على االستحواذ 

مجموع مجموعة شركات  على  أصول  من  ة 

األعمال   من  تتكون  والتي  القابضة  اإلثمار 

اإلثمار  لبنك  التابعة  لألفراد  المصرفية 

غير   األساسية  األسهم  جميع  إلى  باإلضافة 

البحرين   بنك  في  القابضة  لإلثمار  المباشرة 

سوليدرتي   ومجموعة  ش.م.ب  والكويت 

On 3 October 2021, Al Salam 

announcement made that Al Salam 

Bank has signed a memorandum of 

understanding and commenced 

discussions with Ithmaar Holding 

for the potential acquisition by Al 

Salam Bank of a group of assets 

from the Ithmaar Holding’s group 

of companies. 

On 3 November 2021, Al Salam 

Bank Provided a progress update 

regarding the ongoing nature of 

discussions and due diligence 

between Al Salam Bank and 

Ithmaar Holding. 

On 2 December 2021, Al Salam 

Bank provided a progress update 

regarding the ongoing nature of 

discussions and due diligence 

between Al Salam Bank and 

Ithmaar Holding. 

On 27 January 2022, Al Salam 

Bank provided an announcement 

that Al Salam had agreed the 

Previous 

relevant 

disclosures 

(if any) 
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الموافقات  على  الحصول  شريطة  القابضة 

 .يع االتفاقيات النهائيةالالزمة وتوق

 

 
 

قدم بنك السالم تحديثاً    2022مارس    20في  

باجتماع   يتعلق  فيما  المحرز  التقدم  حول 

القابضة  االثمار  لمساهمي  العامة  الجمعية 

االستحواذ  عملية  على  الموافقة  تمت  حيث 

المحتملة من قبل بنك السالم على مجموعة من  

شركات   لمجموعة  التابعة  اإلثمار األصول 

على  الحصول  شريطة  وذلك  القابضة 

 الموافقات الالزمة وتوقيع االتفاقيات النهائية. 

 

، أعلن بنك السالم للسوق أنه 2022يوليو    1في  

االتفاقيات النهائية المتعلقة  قام بالتوقيع على  قد  

بعملية االستحواذ مع مجموعة شركات اإلثمار 

 القابضة. 

acquisition of a group of assets by 

Al Salam Bank from Ithmaar 

Holding's group of companies 

consisting of the consumer banking 

business of Ithmaar Bank, the entire 

indirect underlying shareholdings 

of Ithmaar Holding in Bank of 

Bahrain and Kuwait B.S.C. (BBK) 

and Solidarity Group Holding, 

subject to the requisite approvals 

and signing of definitive 

agreements. 

On 20 March 2022, Al Salam Bank 

provided a progress update 

regarding the general meeting of the 

shareholders of Ithmaar Holding at 

which the potential acquisition by 

Al Salam Bank of a group of assets 

from Ithmaar Holding's group of 

companies was approved subject to 

regulatory approvals and the 

execution of definitive agreements. 

On 1 July 2022, Al Salam Bank 

announced to the market that it had 

signed the definitive agreements in 

relation to the Transaction with 

Ithmaar Holding's group of 

companies. 

 

 Ali Yusuf Al Khaja Name علي يوسف الخاجة  اإلسم 

 المسمى الوظيفي
رئيس اإللتزام ومكافحة غسيل  

 األموال 

Head of Compliance & 

MLRO 
Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

  

 
 


