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Date 21/12/2021 التاريخ 

Company Name 
 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
 المالية إتش إف جي مجموعة من توضيح 

Clarification from GFH Financial Group 
 الموضوع

Information 

بتاريخ  )"المجموعة"( تش الماليةإف إباالشارة الى االعالن الصادر من مجموعة جي 
إعالن المجموعة عن تنازلها عن شرط القبول األدنى بخصوص  2021ديسمبر  20

تود المجموعة التنويه بأن  .على المصرف الخليجي التجاري )"المصرف"( لإلستحواذ
تمام عرض إما زال قائماً. وحيث ان من اسهم المصرف  %100عرض االستحواذ على 

)تمثل  %90االستحواذ كان مشروطا بالحصول على حد ادنى للقبول متمثلة بنسبة 
ه يصعب الحصول على هذه المتبقية(، فقد ارتأت المجموعة ان %21.03من  18.93%

النسبة في فتره زمنية قصيره، وعليه فقد قامت المجموعة بإلغاء هذا الشرط وتمديد فترة 
. وبذلك ستقوم المجموعة باالستحواذ 2022يناير  4استالم استمارات القبول الى تاريخ 

يناير  4 على اسهم المساهمين الذين قبلوا/سيقبلون العرض ايما كانت النسبة كما في تاريخ
 قفال العرض(. )التاريخ النهائي إل 2022

 
With reference to the announcement issued by GFH Financial Group 

on 20th December 2021 regarding the Group’s waiver of the 

minimum acceptance condition for the acquisition of Khaleeji 

Commercial Bank (“KHCB”) shares, GFH would like to clarify that the 

offer to acquire 100% of KHCB’s shares is still valid. Given that the 

execution of the acquisition offer was conditional to obtaining a 

minimum acceptance level of 90% (representing 18.93% of the 

remaining 21.03%), GFH considered that it would be difficult to 

obtain this acceptance percentage in a short period of time, and 

accordingly GFH waived this condition and extended the offer 

period for receipt of the acceptance forms until 4th January 2022. 

Thus, GFH will acquire the shares of KHCB shareholders whom 

accepted/will accept the offer, regardless of the acceptance 

percentage, as on 4th January 2022 (the closing date of the offer).  

لمعلومة ا  



 

Expected Financial 

Impact  

من المتوقع ان يكون لهذا االستحواذ تأثير ايجابي على النتائج المالية للمجموعة خالل 
 .2021الفصل الرابع لعام 

This acquisition is expected to reflect positively on the Group’s 
financial results for Q4 of 2021. 

ألثر المالي المتوقع ا  
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