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 أسهم خزينة

Treasury Shares  
 الموضوع

Information 

المتعلق بإلغاء إتفاقية  2021أبريل  21باإلشارة الى اإلفصاح السابق الصادر بتاريخ 

صنع السوق وتوفير السيولة مع "سيكو" ألسهم المجموعة في بورصة البحرين وسوق 

دبي المالي، تود المجموعة اإلعالن لألسواق بأن سيكو قامت بتسييل محفظة صنع السوق 

سهم متبقي )تم إيداعها من  6,865,000ما تم إسترداد ، ك2021أكتوبر  19حتى تاريخ 

 المجموعة سابقا( من قبل المجموعة. 

 

 2021أكتوبر  14باإلضافة الى ذلك، ووفقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

من إجمالي  %10بالموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة )أسهم الخزينة( بحد أقصى 

رة للمجموعة، تود المجموعة أن تعلن أنها قد حصلت على موافقة مصرف األسهم الصا

وستبدأ  2021أكتوبر  14البحرين المركزي إلعادة شراء أسهمها إعتبارا من تاريخ 

  .2021أكتوبر  24المجموعة بإعادة شراء األسهم  من تاريخ 

 

With reference to the previous market announcement dated 21st 

April 2021 regarding the termination of the Market Making and 

Liquidity Provision agreements with SICO for GFH’s shares on 

Bahrain Bourse and Dubai Financial Market respectively, GFH would 

like to announce to the market that as of 19th October 2021, SICO 

had liquidated the market making portfolio, and the remaining 

6,865,000 shares (initially deposited by GFH) have been recovered 

by GFH. 

  

In addition, and in accordance with the Ordinary General Meeting’s 

resolution dated 14th October 2021, approving the repurchase of 

the Group’s shares (treasury shares) up to a maximum of 10% of the 

total issued shares of the Group, GFH would like to announce that 

لمعلومة ا  



 

it has obtained CBB’s approval for the share repurchase, effective 

from 14th October 2021 and will commence the share repurchase 

from 24 th October 2021. 
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