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08/07/2021
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
النظر في إمكانية تقديم عرض طوعي لألسهم الصادرة للمصرف الخليجي التجاري
ش.م.ب" .المصرف"
Consideration of voluntary offer for shares of Khaleeji Commercial
”Bank B.S.C. “KHCB
تم إصدار هذا اإلفصاح من قبل مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب" .المجموعة" وفقا ً
لمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج واإلستحواذ من المجلد السادس الصادر
عن مصرف البحرين المركزي .كما نشير الى إفصاحنا السابق المؤرخ بتاريخ  8يونيو
 2021فيما يخص تقديم عرض طوعي لألسهم الصادرة للمصرف الخليجي التجاري
ش.م.ب.
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نفيدكم علما بأن المجموعة حتى تاريخه مازالت تجري مناقشات مع المصرف الخليجي
التجاري بشأن إمكانية تقديم عرض إستحواذ طوعي لألسهم الصادرة له وذلك بعد إستيفاء
جميع الموافقات الالزمة وموافقة مجلس اإلدارة والمساهمين.

المعلومة

تود المجموعة أن تنوه بأن المناقشات المذكورة اعاله قد أو قد ال تؤدي الى تقديم عرض
استحواذ طوعي لألسهم الصادرة للمصرف .وستقوم المجموعة بتقديم إفصاحات إضافية
فيما يخص هذا األمر بشكل دوري لضمان اإللتزام بالقوانين واألنظمة.
Information
”This announcement is made by GFH Financial Group B.S.C. “GFH
& pursuant to the requirements of the Takeover, Mergers
Acquisition Module under Volume 6 of the Central Bank of Bahrain’s
Rulebook and with reference to our previous disclosure dated 8
June 2021, regarding GFH’s consideration of voluntary offer for the
issued shares of Khaleeji Commercial Bank B.S.C. (“KHCB”).
Please be informed that as of date GFH is still in discussions with
KHCB regarding potentially making a voluntary takeover offer for
the issued shares of KHCB, subject to receipt of all necessary
regulatory, board and shareholders approvals.

The above proposal may or may not lead to the making of a
voluntary offer for the issued shares of KHCB. GFH will provide
additional disclosures on this matter, on an ongoing basis, to ensure
compliance with governing laws and regulations.
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