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23/08/2020
.ب.م.مجموعة جي إف إتش المالية ش
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
مجموعة جي إف إتش المالية تتم عملية اإلستحواذ على المصرف العالمي
GFH Completes Acquisition of Global Banking Corporation
تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق بأنها أتمت عملية
 يأتي. في المصرف العالمي%50.4 اإلستحواذ اإلستراتيجية على حصة أغلبية بنسبة
هذا اإلستحواذ بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لزيادة نسبة الحصة
. في المصرف العالمي%60  الى%28.6 الحالية من

التاريخ
إسم الشركة
رمز التداول
الموضوع

يذكر أن المصرف العالمي هو بنك إستثماري رائد تم تأسيسه في مملكة البحرين ويعمل
 مليون دوالر125 في دول الخليج العربي واألسواق العالمية بإجمالي أصول بقيمة
 مليون دوالر أمريكي كما هو في500 أمريكي وإجمالي أصول تحت اإلدارة تتجاوز
.2020 يونيو
يأتي هذا اإلستحواذ بما يتماشى مع إستراتيجية النمو للمجموعة واإلستفادة من الفرص
.الجذابة لتحقيق أقصى عائد للمساهمين

Information

GFH Financial Group would like to inform its shareholders and the
markets that it has completed a strategic acquisition of a majority
stake of 50.4% in Global Banking Corporation B.S.C. (“GB Corp”).
The acquisition comes post receiving the Central Bank of Bahrain’s
approval to increase the existing stake from 28.6% up to 60% of GB
Corp.
It is to be noted that GB Corp is a leading investment bank
incorporated in the Kingdom of Bahrain operating in the Arabian
Gulf Countries and global markets with total assets of US$ 125
million and with total assets under management over US$ 500
million as at June 2020.
This acquisition comes in line with the Group’s growth strategy and
taking advantage of attractive business opportunities to maximize
returns to shareholders.
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من المتوقع أن يكون لعملية اإلستحواذ هذه أثر إيجابي على البيانات المالية للمجموعة
.وزيادة حجم األصول والعوائد للمجموعة
This transaction is expected to reflect positively on the Group’s
financials and increase the size of assets and returns for the Group.
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