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)“مقــدم  ش.م.ب  الماليــة  إتــش  إف  جــي  مجموعــة  تنــازل  إعــان 
العــرض” أو “جــي إف إتــش”( عــن شــرط نســبة القبــول األدنــى وأن 
عــرض االســتحواذ علــى مــا يصــل إلــى ٪100 مــن األســهم الصــادرة 
والمدفوعــة للمصــرف الخليجــي التجــاري ش. )“متلقي العــرض”( أصبح 

ــع النواحــي. ــر مشــروط مــن جمي غي

بيان إخالء المسئولية
ال يتحمــل أي مــن مصــرف البحريــن المركــزي، بورصــة البحريــن، ووزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي مملكــة البحريــن أي مســئولية تجــاه 
محتويــات هــذا اإلعــان، كمــا أنهــم ال يقدمــون أي ضمانــات فيمــا يتعلق 
بدقتــه أو شــموليته، ويخلــون صراحــًة أي مســؤولية عــن أي خســارة، 
مهمــا كانــت، ناتجــة عــن االعتمــاد الكلــي أو الجزئــي علــى محتويــات هــذا 
اإلعــان. هــذا اإلعــان هــو للعلــم فقــط وال يشــكل دعــوًة أو عرضــًا 
للحصــول علــى أو شــراء أو اإلكتتــاب فــي األوراق الماليــة لمجموعــة جــي 

إف إتــش الماليــة ش.م.ب.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
ــة ش.م.ب.  ــل أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة جــي إف إتــش المالي يقب
الصــادر عنهــم هــذا اإلعــان بإرســال مســتند العــرض المعــدل ، والمبينــة 
أســماءهم فــي هــذا اإلعــان، مجتمعيــن أو منفرديــن، المســؤولية 
الكاملــة عــن دقــة المعلومــات التــي يتضمنهــا هــذا اإلعان. ويقــر أعضاء 
مجلــس اإلدارة بأنــه حســب أفضــل مــا لديهــم مــن معرفــة واعتقــاد، 
والذيــن اتخــذوا العنايــة المعقولــة لضمــان ذلــك، فــإن المعلومــات التــي 
يتضمنهــا هــذا اإلعــان تتوافــق مــع الحقائــق وال يشــوبها أي إغفــال مــن 

شــأنه أن يؤثــر علــى أهميــة وشــمولية هــذا اإلعــان.

تتــم اإلشــارة بموجــب هــذا إلــى مســتند العــرض المعــدل بتاريــخ 24 
نوفمبــر 2021 الخــاص بجــي إف إتــش )“مســتند العــرض المعــدل”( 
لاســتحواذ علــى مــا يصــل إلــى ٪100 مــن األســهم العاديــة الصــادرة 
والمدفوعــة مــن المصــرف الخليجــي التجــاري ، والتــي تمثــل مــا يصــل 
إلــى 187,589,034 ســهًما عادًيــا مــن المصــرف الخليجــي التجــاري )التــي 
تشــكل حقــوق التصويــت( ، غيــر مملوكــة حالًيــا مــن قبــل جــي إف أتــش، 
والتــي تمثــل مــا يصــل إلــى ٪21.03 مــن رأس المــال الصــادر والمدفــوع 
للمصــرف الخليجــي التجــاري، عــن طريــق تبــادل األســهم بنســبة معدلــة 
تعــادل 0.384 ســهم فــي جــي إف إتــش  بإلضافــة الــى مــا يعــادل 
0.024 دينــار بحرينــي لــكل ســهم مــن أســهم المصــرف الخليجــي التجاري 
بنــاًء علــى رغبــة كل مســاهم فــي المصــرف وذلــك خاضعــًا لإلســتيفاء أو 

التنــازل )حســب اإلقتضــاء( عــن الشــروط ، حيثمــا ينطبــق ذلــك.
كان العــرض مشــروًطا باســتام نســبة قبــول ال تقــل عــن 168,830,131 
ســهًما مــن أســهم المصــرف الخليجــي التجــاري والتــي تمثــل مــا ال يقــل 

عــن ٪18.93 مــن رأس المــال الصــادر للمصــرف الخليجــي التجــاري.

فــي 20 ديســمبر 2021، تاريــخ إغــاق العــرض األولــي، أكــدت شــركة 
KFin Technologies )”KFin Tech”( ، الوكيــل المســتلم المعيــن للعــرض 
، كتابًيــا إلــى مجلــس إدارة جــي إف إتــش أنــه خــال ســاعات العمــل فــي 

تمت مراجعة الجدول الزمني للعرض لتكون على النحو التالي:

نيابة عن مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

السيد/ غازي الهاجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

إعالن مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب )“مقدم العرض” أو “جي إف إتش”( عن التنازل 
عن شرط نسبة القبول األدنى وأن العرض المعدل أصبح غير مشروط من جميع النواحي فيما 

يتعلق بالعرض الطوعي المشروط الذي قدمته جي إف إتش لإلستحواذ على %100 من األسهم 
العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. )“المصرف” أو “متلقي 

العرض”(، تمثل ما يصل الى 187,589,034 سهما عاديا من أسهم المصرف )تشكل حقوق 
التصويت(، غير المملوكة حاليا من قبل جي إف إتش، وتمثل ما يصل الى %21.03 من حصص 
رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف بنسبة 0.384 سهم جي إف إتش باإلضافة الى 0.024 

دينار بحريني لكل سهم من أسهم المصرف.

20 ديســمبر 2021 تــم اســتام نســبة قبــول ال تفــي بشــرط الحــد 
األدنــى وتمثــل  %30.7 مــن إجمالــي األســهم الغيــر مملوكــة حاليــا 

مــن قبــل جــي إف إتــش. 

وبذلــك، ســيقوم جــي إف إتــش بموجــب هــذا اإلعــان بالتنــازل عــن 
الشــرط المذكــور فــي الفقــرة 3.6.1 مــن العــرض الطوعــي المعــدل 
إلســتام الحــد األدنــى للقبــول البالــغ 168,830,131 ســهم مــن 
أســهم المصــرف الخليجــي التجــاري التــي تمثــل ٪18.93 مــن إجمالــي 
عنــه  ينتــج  التجــاري، ممــا  الخليجــي  الصــادر للمصــرف  المــال  رأس 
ملكيــة إجماليــة مــن قبــل جــي إف إتــش بمــا ال يقــل عــن ٪87.98 مــن 
ــلمصرف الخليجــي التجــاري، ممثلــة بـــ  إجمالــي رأس المــال الصــادر لـ

784,887,418 ســهم مــن أســهم المصــرف الخليجــي التجــاري.

مــع التنــازل عــن شــرط نســبة القبــول األدنــى، تعلــن جــي إف إتــش 
بموجــب هــذا اإلعــان أن العــرض لمســاهمي المصــرف الخليجــي 
التجــاري أصبــح غيــر مشــروط مــن جميــع النواحــي. يرجــى الرجــوع إلــى 
القســم 3.6 مــن مســتند العــرض الــذي يحــدد عــدًدا مــن الشــروط 

ــا. المتعلقــة بالعــرض ، والتــي تــم الوفــاء بهــا / التنــازل عنهــا جميًع
باإلضافــة الــى ذلــك، فــإن الحــد األدنــى المطلــوب لممارســة حــق 
اإلســتحواذ اإلجبــاري، أي قبــول %90 مــن أســهم المصــرف القائمــة 
)الحــد لإلســتحواذ  المعــدل والمشــروط  الطوعــي  العــرض  حســب 

ــخ هــذا اإلعــان.  ــارا مــن تاري ــم الوفــاء بهــا إعتب ــم يت ــاري( ل اإلجب
المذكــور  اإلجبــاري  اإلســتحواذ  حــد  العــرض  مقــدم  إســتوفى  إذا 
أعــاه وعمــا بالفقــرة 13.2.1 مــن العــرض المعــدل، يجــب علــى 
مقــدم العــرض إرســال إشــعار اإلســتحواذ اإلجبــاري لبقيــة مســاهمي 
ــرة العــرض إلباغهــم  ــوا العــرض خــال فت ــم يقبل المصــرف الذيــن ل
بنيــة مقــدم العــرض لإلســتحواذ علــى بقية أســهم المصــرف بموجب 
ــخ هــذا  ــوم تقويمــي مــن تاري ــاري خــال )15( ي حــق اإلســتحواذ اإلجب

اإلعــان. 

وفًقــا ألحــكام وحــدة عمليــات االســتحواذ واالندمــاج واالســتحواذ 
لكتــاب قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي، المجلــد 6، القاعــدة 2.14.2 
ــول لمــدة ال تقــل عــن 15  ــا للقب ــن أن العــرض ســيظل مفتوًح أ، ُيعل
يوًمــا تقويمًيــا مــن تاريــخ هــذا اإلعــان وقــد تــم تمديــد تاريــخ اإلغــاق 
النهائــي لتلقــي القبــول حتــى نهايــة ســاعات العمــل فــي 4 ينايــر 

.2022

ــم يشــاركوا  ــن ل يمكــن لمســاهمي المصــرف الخليجــي التجــاري الذي
بعــد فــي العــرض القيــام بذلــك عــن طريــق زيــارة أحــد الفروع المشــاركة 
لجــي إف إتــش أو المصــرف الخليجــي التجــاري أوKFin Tech قبــل 
انتهــاء ســاعات العمــل فــي تاريــخ اإلغاق النهائي في 4 ينايــر 2022. 
تــم تحديــد إجــراءات قبــول العــرض في القســم 4 من مســتند العرض 
المعــدل والمتوفــر فــي الفــروع المشــاركة وعلــى المواقــع اإللكترونية 

لجــي إف إتــش، والمصــرف الخليجــي التجــاري ، وبورصــة البحريــن.
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن إجمالــي 187,589,034 ســهمًا عاديــًا 
ــق  مــن  أســهم المصــرف الخليجــي التجــاري بموجــب العــرض ، تتعل
104,734 ســهمًا ببرنامــج الحوافــز للمصرف الخليجي التجــاري، والتي 
ال تمتلــك أي حقــوق تصويــت. ومــن ثــم ، فــإن إجمالــي األســهم 
العاديــة للمصــرف الخليجــي التجــاري بموجــب العــرض ســيتم اعتبارهــا 
هــو  كمــا  ســهًما   187,589,034 مــن  بــداًل  ســهم   187,484,300

موضــح فــي مســتند العــرض المعــدل.

مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.
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