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Trading Code GFH التداول رمز 
 

Subject 

وط طو�ي  عرض تقد�م وط م�ش ي  للم�ف الصادرة لألسھم مسبقة ��ش  الخل���
 ب. "الم�ف".م.ش التجاري

Consideration of Pre-conditional Voluntary Offer for shares of 
Khaleeji Commercial Bank B.S.C. “KHCB” 

 

 الموض�ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 

ي إف إ�ش المال�ة ش.م.ب. "المجموعة"  تم إصدار هذا اإلفصاح من قبل مجموعة ��
الخاص بعمل�ات الس�طرة والدمج واإلستحواذ من المجلد وفقا لمتطلبات الفصل 

السادس الصادر عن م�ف البح��ن المركزي. كما �ش�ي ا� إفصاحنا السابق المؤرخ 
ف�ما �خص تقد�م عرض طو�ي لألسهم الصادرة للم�ف  2021 يوليو  8بتار�ــــخ 

ي التجاري ش.م.ب  .الخل���
 

بتقد�م عرض طو�ي  2021سبتم��  15نف�دكم علما بأن المجموعة  قد قامت بتار�ــــخ 
وط مسبقة كما هو مرفق وط ��ش ي التجاري م�ش  .لمجلس إدارة الم�ف الخل���

 
تود المجموعة أن تنوە بأن هذا اإلعالن ال �شكل ن�ة مؤكدە لتقد�م العرض، كما أن 
 بعد است�فاء 

�
ي أقرب وقت ممكن عمل�ا

مقدم العرض لد�ه الن�ة لتقد�م عرض �ض
وط المسبق ة المنصوص عليها أو التنازل عنها، إن أمكن، وستقوم المجموعة ال�ش

ض  بتقد�م إفصاحات إضاف�ة ام بالقوانني ض ف�ما �خص هذا األمر �شكل دوري لضمان اإلل�ت
 .واألنظمة

 
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 8th 
July 2021, regarding GFH’s consideration of voluntary offer for the 
issued shares of Khaleeji Commercial Bank B.S.C. (“KHCB”). 

 
Please be informed that, on 15th September 2021, GFH submitted 
a pre-conditional voluntary offer to the Board of Directors of 
KHCB, as attached.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومة



 

 
 

 This announcement does not constitute as a firm intention to 
make and offer and the Offeror intends to make an offer as soon 
as practicable after the Pre-Conditions set out herein are satisfied 
or waived, if applicable. 
 
GFH will provide additional disclosures on this matter, on an 
ongoing basis, to ensure compliance with governing laws and 
regulations. 

 

 
 

Name Mariam Jowhary اإلسم م��م جوهري 
Title ام رئ�س ض   Head of Compliance & AML                    االموال غسل ومكافحة اإلل�ت

          
ي  المس�

 الوظ��ف
  Company Seal كة  التوقيع Signature ختم ال�ش
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 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

 )44136رقم السجل التجاري  –(تأسست في مملكة البحرین 

 )عرض طوعي مشروط بشروط مسبقة(

 %100لالستحواذ على ما یصل إلى  مشروط بشروط مسبقةمجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. عرض طوعي من  إعالن
سھم أ 187,589,034یزید عن  ما ال ویمثلھا، التجاري ش.م.ب. للمصرف الخلیجيمن األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة 

ما ل یمثوھو یجي التجاري (التي تشكل حقوق التصویت)، غیر مملوكة حالیاً من قبل جي إف إتش، للمصرف الخعادیة من ا
 كل رغبةبادل األسھم بناًء على عن طریق ت، فوعالمصرف الخلیجي التجاري الصادر والمدمن رأس مال  %21.03الى یصل 

 التجاري ش.م.ب. المصرف الخلیجيمساھم من مساھمي 

 المسئولیةبیان إخالء 

ال یتحمل أي من مصرف البحرین المركزي وال بورصة البحرین أي مسئولیة تجاه محتویات ھذا اإلعالن، كما أنھما ال یقدمان 
أي ضمانات فیما یتعلق بدقتھ أو شمولیتھ، ویخلیان صراحةً أي مسؤولیة عن أي خسارة، مھما كانت، ناتجة عن االعتماد الكلي 

اب اإلكتتھذا اإلعالن. ھذا اإلعالن ھو للعلم فقط وال یشكل دعوةً أو عرضاً للحصول على أو شراء أو أو الجزئي على محتویات 
 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. في األوراق المالیة ل

 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

الستحواذ، ل طوعي اإلعالن عن عرضالصادر عنھم ھذا  مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.یقبل أعضاء مجلس إدارة 
ویقر  .عالنالمبینة أسماءھم في ھذا اإلخطار، مجتمعین أو منفردین، المسؤولیة الكاملة عن دقة المعلومات التي یتضمنھا ھذا اإل

أعضاء مجلس اإلدارة بأنھ حسب أفضل ما لدیھم من معرفة واعتقاد، والذین اتخذوا العنایة المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات 
 یتضمنھا ھذا اإلخطار تتوافق مع الحقائق وال یشوبھا أي إغفال من شأنھ أن یؤثر على أھمیة وشمولیة ھذا اإلخطار.التي 

 

  مالحظة ھامة:

بعد  اً عملی ھذا اإلعالن ال یشكل نیة مؤكده لتقدیم العرض، كما أن مقدم العرض لدیھ النیة لتقدیم عرض في أقرب وقت ممكن
وفقًا لذلك ، تشیر جمیع اإلشارات إلى العرض في ھذا إن أمكن. أو التنازل عنھا،  المنصوص علیھااستیفاء الشروط المسبقة 

اإلعالن إلى العرض المحتمل الذي سیتم تقدیمھ فقط في حالة استیفاء الشروط المسبقة الموضحة ھنا أو التنازل عنھا ، إن أمكن 
 .العرضلتقدیم  المؤكدةیعلن مقدم العرض عن نیتھ س، وبعد ذلك 

 یوًما من تاریخ اإلعالن عن شروط العرض 21سیتم إرسال مستند العرض من قبل مقدم العرض أو نیابة عنھ في غضون 
، إن وجدت. ومع ذلك ، إذا لم یتم استیفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنھا من قبل مقدم العرض بصورة إعالن عن نیة مؤكده

أو أي تاریخ آخر قد یحدده مقدم العرض بالتشاور مع مصرف البحرین المركزي  2021أكتوبر  21(حسب الحالة) في أو قبل 
("مصرف البحرین المركزي") ، لن یتم تقدیم العرض وسیصدر مقدم العرض إعالنًا یؤكد ھذه الحقیقة في أقرب وقت ممكن 

 عملیًا.
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ھویة مقدم العرض الذي أدلى 
 العرض المحتملببیان 

 یة ش.م.ب.مجموعة جي إف إتش المال
 29طابق  –البرج الشرقي  –مرفأ البحرین المالي 

 الواجھة البحریة –المنامة  – 346مجمع  – 4626شارع 
 10006ص.ب. 
 مملكة البحرین –المنامة 

 
 8538 1753 (973)ھاتف: 
 0006 1754 (973)فاكس: 

 
مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

كشركة مساھمة بحرینیة عامة، وھي مرخصة من  44136بموجب السجل التجاري رقم 
، وتبلغ قیمة رأس جملة إسالميكبنك قبل وخاضعة لرقابة مصرف البحرین المركزي 

دوالر أمریكي، المتمثل في  1,000,637,366.96$مالھا الصادر والمدفوع 
دوالر. كما أن أسھمھا مدرجة في  0.265سھماً وتبلغ قیمة كل سھم  3,775,990,064

 حرین، بورصة الكویت، وسوق دبي المالي.ببورصة ال
 

 فیما یلي ملخص المساھمین الرئیسیین في جي إف إتش بتاریخ ھذا اإلخطار: مساھمي مقدم العرض
 

 نسبة المساھمة اسم المساھم
 %7.54 شعاع كابیتال وشركاؤھا

  %7.86 كیبوینت تراست ش.م.ب.

مجلس اإلدارة وإدارة مقدم 
 العرض

 أعضاء، وھم كالتالي: 9یضم مجلس إدارة جي إف إتش حالیا 
 

 المنصب مجلس اإلدارة 
 غیر تنفیذي –رئیس مجلس اإلدارة  السید/ جاسم الصدیقي
 مستقل –نائب رئیس مجلس اإلدارة  السید/ غازي الھاجري

 الرئیس التنفیذي للمجموعة –عضو مجلس اإلدارة  الریسالسید/ ھشام 
 یر تنفیذيغ -عضو مجلس اإلدارة  السید/ راشد الكعبي

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ أحمد األحمدي 
 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ علي مراد

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ فواز التمیمي
 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  الفالسيااآلنسة/ علیاء 

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ إدریس الرفیع
 

السید صالح شریف والسید مصبح المطیري والسید ھشام الریس السید جاسم الصدیقي و
 التجاري. مصرف الخلیجيیمثلون جي إف إتش في مجلس إدارة ال

 
 .أدناه مبینة المشتركة بالممتلكات یتعلق فیما المعلومات من مزید
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 ھو كالتالي: لجي إف إتش الحالي اإلدارة فریق
 

 المنصب موظفوا اإلدارة 
 الرئیس التنفیذي السید/ ھشام الریس 
 التنفیذیة رئیس العملیات السید/ صالح شریف
 تدقیق الداخليرئیس ال السید/ بھاء المرزوق

 الخاصة سھماأل –رئیس االستثمار  سالسید/ حماد یون
 العقارات -االستثمار مشارك إدارة رئیس  جكالسید/ نائل الك
 إدارة المخاطر  قسم رئیس رجي جاتالسید/ أبیش 

 مجلس اإلدارة مقررو  عیةالشرالرقابة رئیس  الدكتور/ محمد عبدالسالم
 رئیس الشؤون المالیة ان ھاریھارانارایانسوریان السید/

مشارك قسم توظیف االستثمار وإدارة رئیس  السید/ محمد عبدالملك
 العالقات االستثماریة

الرئیس التنفیذي لشركة جي إف إتش السعودیة  السید/ رازي المرباطي
رئیس مشارك لتوظیف االستثمار  -المالیة 

 لمجموعة جي إف إتش المالیة
 الموارد البشریة رئیس قسم اآلنسة/ منیرة عیسى
 یةالمال األسواقالخزینة و قسم رئیس السید/ أحمد جمشیر

 رئیس قسم تقنیة المعلومات السید/ أسامة جناحي 
 ل األموالیكافحة غسمو لتزامقسم اال رئیس اآلنسة/ مریم جوھري

 إدارة األصولقسم رئیس  السید/ سلیم بتیل
 القائم بأعمال رئیس الشؤون القانونیة السید/ حمزة سلیم

 
 

 .ب.م.ش التجاري الخلیجيالمصرف  ھویة متلقي العرض 
 البرج الشرقي  –مرفأ البحرین المالي 

 60002ص.ب. 
 مملكة البحرین –المنامة 
 0054 1754 (973)ھاتف: 
 0017 1710 (973)فاكس: 

 
المصرف الخلیجي التجاري مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بموجب 

عامة. وتبلغ قیمة رأس مالھ كشركة مساھمة بحرینیة  55133السجل التجاري رقم 
سھماً وتبلغ  892,119,480دینار بحریني، المتمثل في  89,211,948الصادر والمدفوع 

فلس. وھو مرخص من قبل وخاضع لرقابة مصرف البحرین المركزي  100قیمة كل سھم 
 كبنك تجزئة إسالمي، كما أن أسھمھ مدرجة في بورصة البحرین.

 
تي تفاصیل األوراق المالیة ال

محتمل سیتم تقدیم عرض 
 بشأنھا

یجي التجاري (التي تشكل لأسھم عادیة من المصرف الخ 187,589,034ال یزید عن ا م
 100حقوق التصویت)، غیر مملوكة حالیاً من قبل جي إف إتش، وتبلغ قیمة السھم الواحد 

المصرف الخلیجي التجاري من رأس مال  %21.03الى  ما یصل یمثلفلس، وھو 
 ري").فوع ("أسھم المصرف الخلیجي التجاالصادر والمد
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جي إف  في سھم 0.914مقابل العرض ھو أسھم في مقدم العرض بنسبة تبادل أسھم تبلغ  مقابل العرض
 إتش لكل سھم من أسھم المصرف الخلیجي التجاري.

 
رف مھ للمعلومات المالیة للمصتم تحدید سعر العرض من قبل جي إف إتش بناًء على تقیی

 الخلیجي التجاري المتاحة للجمھور وأدائھ المالي.
 

من المتوقع أن یتم تنفیذ العرض عن طریق عرض طوعي مشروط لمساھمي المصرف  اآللیة
رف لمصالدلیل االرشادي  أحكام الخلیجي التجاري من قبل جي إف إتش بما یتماشى مع

 عملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ.، 6البحرین المركزي، المجلد 
 

من أسھم المصرف الخلیجي  %90في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تمثل 
المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي المشروط، ستقوم جي إف إتش بممارسة  التجاري

 حقھا في اإلستحواذ اإلجباري المتاح لھ. یلتزم باقي المساھمین الذین لم یقبلوا عرض
أشھر من تاریخ حصول جي إف  3االستحواذ ببیع أسھمھم إلى جي إف إتش في غضون 

أو أكثر فیما یتعلق باالستحواذ على أسھم المصرف  %90إتش على نسبة موافقة تبلغ 
لسنة  21الخلیجي التجاري حسب قانون الشركات التجاري (المرسوم التشریعي رقم 

 فقة الجھات الرقابیة.وتعدیالتھ)، شریطة الحصول على موا 2001
 

 171,416,377نة بما یصل إلى سیتم تمویل عنصر تبادل األسھم من خالل أسھم الخزی مصادر تمویل العرض
 جي إف إتش. سھم من أسھم

 علنتوعندما یتم استیفاء الشروط المسبقة المدرجة أدناه أو التنازل عنھا ، فسوف  في حال العرض المسبقة لتقدیم شروطال
عن نیة مؤكدة لتقدیم العرض. ومع ذلك ، إذا لم یتم استیفاء الشروط المسبقة  جي إف إتش

أو أي  2021أكتوبر  21أو التنازل عنھا من قبل مقدم العرض (حسب الحالة) في أو قبل 
تاریخ الحق قد یحدده مقدم العرض بالتشاور مع مصرف البحرین المركزي ، فلن یتم 

إعالنًا یؤكد ھذه الحقیقة في أقرب وقت ممكن  إف إتش جيصدر تسو إجراء العرض 
 عملیًا.

 
شروط للعند االقتضاء ،  جي إف إتش،سیخضع تنفیذ العرض للوفاء أو التنازل من قبل 

 :المسبقة التالیة قبل العرض
 

. موافقة أغلبیة مساھمي مجموعة جي إف إتش في اجتماع الجمعیة العامة العادیة على 1
 لغرض العرض. جي إف إتشسھم خزینة شراء واستخدام أ

 
 والقانونیة فیما یتعلق بما ورد أعاله. تنظیمیة. استالم كافة الموافقات ال2
 
 

ینبغي على المساھمین و/أو المستثمرین المحتملین في المصرف الخلیجي التجاري 
. وعلیھ فإن ھ لن یكون من المؤكد القبول أو التنازل عن الشروط المسبقةأن مالحظة

. ولذلك یجب على المساھمین و/أو المستثمرین المحتملین یتم أو الیتم تقدیمھالعرض قد 
في المصرف الخلیجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في األوراق المالیة للمصرف 

نصح األشخاص الذین لدیھم شك فیما یتعلق باإلجراء الذي یجب لتجاري، ونالخلیجي ا
استشارة الوسطاء المرخص لھم أو المتعاملین أو المحامین أو المحاسبین علیھم اتخاذه ب

 المحترفین أو المستشارین المحترفین اآلخرین.
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نیة مقدم العرض بشأن مستقبل 
 الشركة

واألعمال الخاصة بالمصرف الخلیجي یعتزم جي إف إتش الحفاظ على السجل التجاري 
المصرف الخلیجي التجاري في العمل في ظل التجاري كبنك تجزئة إسالمي. سیستمر 

 سیر أعمالھ المعتادة والحفاظ على عملیاتھ كشركة تابعة لجي إف إتش.

 :ستحواذإلعند إتمام عملیة ا

من أسھم او اكثر  %90 نسبة قبول تعادل  جي إف إتش علىفي حال حصول  .أ
لي وبالتا، ة والخاضعة للعرض الطوعيالمستحق المصرف الخلیجي التجاري

سیتقدم المصرف الخلیجي  ممارستة حقھ في اإلستحواذ اإلجباري المتاح لھ،
التجاري بطلب إلى مصرف البحرین المركزي لشطب اسمھ من بورصة 

 ، وواالستحواذ واالندماج السیطرة عملیاتالبحرین امتثاال ألحكام 

ھم من أس %90 نسبة قبول تعادل اقل من  جي إف إتش علىحصول  في حال  .ب
ع قد تخضالمستحقة والخاضعة للعرض الطوعي،  المصرف الخلیجي التجاري

موافقة  وذلك بعد، لغاء اإلدارج الطوعي من بورصة البحرینأسھم المصرف 
مجلس إدارة المصرف بورصة البحرین وكل من مصرف البحرین المركزي و

 .فلمساھمي المصرالجمعیة العمومیة و

تفاصیل األسھم المملوكة سابقاً 
المصرف الخلیجي التجاري في 

والحقوق المترتبة على 
 المصرف الخلیجي التجاري

) KHCB Asset Companyیمتلك جي إف إتش (والذي یعمل بالتنسیق مع شركتھ التابعة 
من رأس  %69.06سھماً من أسھم المصرف الخلیجي التجاري وتمثل  616,057,287

 المال الصادر والمدفوع للمصرف الخلیجي التجاري.

سھماً من أسھم  121,726,795شھراً الماضیة، استحوذ جي إف إتش على  12 ال خالل
 KHCBمن أسھم المصرف. وقامت شركة  %13.64المصرف الخلیجي التجاري وتمثل 

Asset  من أسھم المصرف الخلیجي التجاري لصالح  336,134,454برھن ً سھما
 مصرف الشارقة اإلسالمي.    

ة ذات تفاصیل أي أوراق مالی
صلة مع المصرف الخلیجي 
التجاري والتي یكون فیھا جي 

أو أي شخص یتصرف إف إتش 
معھ مصلحة أو لدیھ  بالتنسیق

 الحق في االكتتاب فیھا

باستثناء ما ھو مبین أدناه، ال یمتلك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف 
التجاري اعتباراً من إتش أي مصلحة مباشرة أو معتبرة في أسھم المصرف الخلیجي 

 :اإلخطارتاریخ 
 مدیر جي إف إتش ذو الصلة عدد األسھم اسم المساھم
 جاسم الصدیقي 121,726,795 جي إف إتش

 ھشام الریس
 جاسم الصدیقي KHCB Asset 494,330,492 شركة

 ھشام الریس

من قبل المصرف الخلیجي التجاري على ھیئة اصدارھا یتملك جي إف إتش سندات تم 
 ملیون دینار بحریني بتاریخ ھذا اإلخطار. 60رأس مال إضافي دائم من الفئة األولى بقیمة 

ش.م.ب. المالیة إتش إف جي مجموعة عن نیابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الھاجري غازي السید/

 نائب رئیس مجلس اإلدارة



 

 
 

GFH FINANCIAL GROUP B.S.C. 
(Incorporated in the Kingdom of Bahrain) 
Commercial Registration Number 44136 

 
Pre-Conditional Voluntary Offer Announcement  

 
 

ANNOUNCEMENT OF GFH FINANCIAL GROUP B.S.C.'S (“GFH”) VOLUNTARY PRE-CONDITIONAL 
OFFER TO ACQUIRE UP TO 100% OF THE ISSUED AND PAID-UP ORDINARY SHARES OF 
KHALEEJI COMMERCIAL BANK B.S.C (“KHCB”)., REPRESENTING UP TO 187,589,034 ORDINARY 
SHARES OF KHCB (CONSTITUTING VOTING RIGHTS), NOT CURRENTLY OWNED BY GFH, 
REPRENSTING UP TO 21.03% STAKE OF KHCB’S ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL., BY 
WAY OF SHARES EXCHANGE AT THE DISCRETION OF EACH SHAREHOLDER OF KHALEEJI 
COMMERCIAL BANK B.S.C. 
 

DISCLAIMER STATEMENT 
 
THE CENTRAL BANK OF BAHRAIN AND BAHRAIN BOURSE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR THE 
CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT, MAKE NO REPRESENTATION AS TO ITS ACCURACY OR 
COMPLETENESS AND EXPRESSLY DISCLAIM ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS 
HOWSOEVER ARISING FROM OR IN RELIANCE UPON THE WHOLE OR ANY PART OF THE 
CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES 
ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR 
SUBSCRIBE FOR SECURITIES OF GFH FINANCIAL GROUP B.S.C. 
 

DIRECTORS' STATEMENT 
 
THE DIRECTORS OF GFH FINANCIAL GROUP B.S.C. ISSUING THIS ANNOUNCEMENT OF POSSIBLE 
OFFER, WHOSE NAMES APPEAR IN THIS  DOCUMENT  JOINTLY AND SEVERALLY ACCEPT FULL 
RESPONSIBLITY FOR THE ACCURACY OF INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT. 
TO THE BEST OF THE KNOWLEDGE AND BELIEF OF THE DIRECTORS, WHO HAVE TAKEN ALL 
REASONABLE CARE TO ENSURE THAT SUCH IS THE CASE, THE INFORMATION CONTAINED IN 
THIS NOTIFICATION IS IN ACCORDANCE WITH THE FACTS AND CONTAINS NO OMISSIONS LIKELY 
TO AFFECT THE IMPORTANCE AND COMPLETENESS OF THIS NOTIFICATION. 
 

IMPORTANT NOTE: 

This announcement does not constitute as a firm intention to make an offer and the Offeror intends to make 
an offer as soon as practicable after the Pre-Conditions set out herein are satisfied or waived, if applicable. 
Accordingly, all references to the offer in this Announcement refer to the possible offer which will only be 
made if and when the Pre-Conditions described herein are satisfied or waived, if applicable, after which the 
Offeror will announce the firm intention to make the Offer.  

The Offer Document will be dispatched by or on behalf of the Offeror within 21 days from the date of the 
announcement of the terms of the offer through the firm intention announcement, if any. However, if the 
Pre-Conditions are not satisfied or waived by the Offeror (as the case may be) on or before 21 October 2021 
or such other date as the Offeror may determine in consultation with the Central Bank of Bahrain (“CBB”), 
the Offer will not be made and the Offeror will issue an announcement confirming that fact as soon as 
reasonably practicable. 
 
 



 

Identity of the Offeror 
making the statement 
of possible Offer  

GFH Financial Group B.S.C. 
Bahrain Financial Harbour, East Tower, 29th Floor 
Road 4626, Block 346 Manama, Sea Front 
P.O. Box 10006 
Manama, Kingdom of Bahrain 
 
Tel: (973) 1753 8538 
Fax: (973) 1754 0006 
 
GFH is registered with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism ("MOICT") 
with commercial registration number 44136 as a public Bahraini shareholding 
company. It is licensed and regulated by the CBB as an Islamic wholesale bank. 
GFH has an issued and paid-up capital of USD 1,000,637,366.96 made up of 
3,775,990,064 shares of USD 0.265 each. Its securities are listed on the Bahrain 
Bourse, Boursa Kuwait and Dubai Financial Market. 
 

Shareholders of the 
Offeror 

The summary of principal shareholdings in GFH as of this date is given below: 
 
Name of Shareholder Holding 
Shuaa Capital and its associates 7.54% 
Keypoint Trust B.S.C(c) 7.86% 

                           

Board of Directors 
and Management of 
Offeror 

GFH's Board of Directors currently comprises nine (9) board members, as 
follows: 
 

Board of Directors Title 
Mr. Jassim Alseddiqi Chairman, Non-Executive Director 
Mr, Ghazi Al Hajeri Vice Chairman, Independent Director 
Mr. Hisham Alrayes Member and Group CEO, Executive Director 
Mr. Rashid Al Kaabi Member, Non-Executive Director 
Mr. Ahmed Al Ahmadi Member, Independent Director 
Mr. Ali Murad Member, Independent Director 
Mr. Fawaz Al Tamimi Member, Independent Director 
Ms. Alia Al Falasi Member, Independent Director 
Mr. Edris Al-Rafi Member, Independent Director 

 
Mr. Jassim Alseddiqi, Mr. Hisham Alrayes, Mr. Salah Sharif and Mr. Mosobah Al 
Mutairy present GFH on KHCB’s Board of Directors.    
 
Further information in relation to cross-holdings is set out below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The current management team of GFH is: 
 

Management Personnel Title 
Mr. Hisham Alrayes Chief Executive Officer 
Mr. Salah Sharif Chief Operating Officer 
Mr. Baha Al-Marzooq Chief Internal Audit 
Mr. Hammad Younas Chief Investment Officer – Private Equity  
Mr. Nael AlKujok Co-Chief Investment Officer – Real Estate 
Mr. Abesh Chatterjee Head of Risk Management 
Dr. Mohammed Abdulsalam Head of Sharia and Corporate Secretary 
Mr. Suryanarayanan 
Hariharan 

Chief Financial Officer 

Mr. Mohammed Abdulmalik Group Co-IPT Head 
Mr. Razi Almerbati CEO GFH Capital S.A. – Group Co-IPT 

Head 
Ms. Muneera Isa Head of Human Resources 
Mr. Ahmed Jamsheer Head of Treasury & Capital Markets 
Mr. Osama Janahi Head of Information Technology 
Ms. Mariam Jowhary Head of Compliance and AML 
Mr. Salem Patel Head of Asset Management 
Mr. Hamza Saleem Acting Head of Legal 
    

Identity of the Offeree 
Company 

Khaleeji Commercial Bank B.S.C.  
Bahrain Financial Harbour, East Tower 
PO Box 60002 
Manama 
Kingdom of Bahrain 
Tel: (973) 1754 0054 
Fax: (973) 1710 0017 

 
KHCB is registered with the MOICT with commercial registration number 55133 
as a public Bahraini shareholding company. KHCB has an issued and paid-up 
capital of BHD 89,211,948 made up of 892,119,480 shares of 100 fils each. It is 
licensed and regulated by the CBB as an Islamic retail bank. Its securities are 
listed on the Bahrain Bourse. 

Details of securities 
for which an offer will 
possibly be made 

Up to 187,589,034 ordinary shares of KHCB (constituting voting rights), not 
currently owned by GFH, of BHD 100 fils each, representing up to 21.03% stake 
of KHCB's issued and paid up share capital ("KHCB Shares"). 
 
 

Consideration for the 
Transaction 

The consideration for the offer is shares in the Offeror at a share exchange ratio 
of 0.914 GFH shares per KHCB Share. 
 
The offer price was determined by GFH based on its assessment of KHCB’s 
financial information available to public and its financial performance. 
 



 

Mechanism It is envisaged that the offer will be implemented by way of a voluntary conditional 
offer to the shareholders of KHCB by GFH in line with the provisions of the CBB 
Rulebook, Volume 6, Takeovers, Mergers and Acquisitions Module ("TMA"). 
 
In the event that GFH obtains 90% acceptances of the outstanding KHCB Shares 
subject to the voluntary conditional offer, GFH intends to exercise any rights of 
compulsory acquisition, which may become available to it.  The remaining 
shareholders, who have not accepted the acquisition offer, shall be obliged to 
sell their shares to GFH in no later than three months from the date of GFH 
having obtained 90% or more acceptances in respect of the acquisition of the 
KHCB Shares as per the Commercial Companies Law (Legislative Decree No. 
21 of 2001, as amended), subject to regulatory approval. 
 

Offer sources The share exchange element of the offer will be settled through treasury shares 
of up to 171,416,377 shares of GFH. 

 
Pre-Conditions to 
which the making of 
the offer is subject 

If and when the Pre-Conditions listed below are satisfied or waived, GFH will 
announce the firm intention to make the offer. However, if the Pre-Conditions are 
not satisfied or waived by the Offeror (as the case may be) on or before 21 
October 2021 or such other date as the Offeror may determine in consultation 
with the CBB, the offer will not be made and GFH will issue an announcement 
confirming that fact as soon as reasonably practicable. 
 
The making of the offer will be subject to the fulfilment, or waiver by GFH where 
applicable, of the following pre-conditions to the offer:  
 
1. Approval of the majority of shareholders of GFH at the ordinary general 

meeting on the purchase and use of GFH treasury shares for the purpose of 
the offer.  

 
2. Receipt of all regulatory and statutory approvals in connection with the 

above. 
 
Shareholders and/or potential investors of KHCB should note that there is no 
certainty that the Pre-Conditions will be satisfied and/or waived. Accordingly, the 
offer may or may not be made. Shareholders and/or potential investors of KHCB 
should therefore exercise caution when dealing in the securities of KHCB. 
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. 
 

Offeror's intention for 
the future of the 
Company 

GFH intends to maintain KHCB's commercial registration and vocation as an 
Islamic retail bank. KHCB will continue to operate under its normal course of 
business and maintain its operations as a subsidiary of GFH.  
 
On completion of the acquisition: 
 
A. If GFH obtains of the 90% or more of the acceptances of the outstanding 

KHCB Shares subject to the voluntary conditional offer by GFH, and 
consequently exercise its right of compulsory acquisition, KHCB will apply 
to the CBB to delist from the Bahrain Bourse in compliance with the rules of 
the TMA;  and  



B. If GFH obtains less than 90% acceptances of the outstanding KHCB
Shares subject to voluntary conditional offer, KHCB’s shares may be
subject to voluntary delisting from the Bahrain Bourse subject to the
approval of the CBB, Bahrain Bourse, KHCB’s Board and the general
meeting of the shareholders of KHCB.

Details of any 
existing holding of 
KHCB Shares and 
rights over the KHCB 
Shares 

GFH (acting in concert together with its subsidiary, KHCB Asset Company) holds 
616,057,287 KHCB Shares representing 69.06% of the issued share capital of 
KHCB. 

In the past 12 months, GFH acquired 121,726,795 KHCB Shares representing 
13.64% of KHCB Shares. KHCB Asset Company has pledged 336,134,454 
KHCB shares to Sharjah Islamic Bank PJSC. 

Details of any 
relevant securities of 
KHCB in which GFH 
or any person acting 
in concert with it has 
an interest or has a 
right to subscribe. 

Save as disclosed below, none of the Directors of GFH have any direct or 
deemed interest in the KHCB Shares as of the date of this firm intention: 

Name of Shareholder Number of Shares Relevant GFH Director 

GFH 121,726,795 Jassim Alseddiqi 
Hisham Alrayes 

KHCB Asset Company 494,330,492 Jassim Alseddiqi 
Hisham Alrayes 

GFH holds BD 60 million Additional Tier 1 Sukuk issued by KHCB, as of the date 
of this notice. 

For or on behalf of GFH Financial Group B.S.C. 

________________________ 
Mr, Ghazi Al Hajeri  
Vice Chairman 


	إعلان

