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 إعالن
Announcement 

 

 

Date 30/11/2021 التاري    خ 

Company Name 
ي إف إتش المالية ش.م.ب.   مجموعة ج 

GFH Financial Group B.S.C. 
كة   إسم الشر

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 

ي التجاري  المعدل العرض وط لإلستحواذ عىل أسهم المرصف الخليج   –الطوعي المشر

ي 
 إخطار عن الجدول الزمن 

Revised Voluntary Conditional Offer for acquisition of Khaleeji 

Commercial Bank B.S.C. Shares - Notice of timetable 

 الموضوع

Information 

وطالطوعي  المعدل العرضباإلشارة اىل  ي  المشر لإلستحواذ عىل أسهم المرصف الخليج 

ي إف إتش المالية ش.م.ب.  التجاري ش.م.ب. )"المرصف"( من قبل مجموعة ج 

 )"المجموعة"(. 

 

ح للعرض ي المقتر
حمل غتر معرفة هنا تالالمصطلحات  المعدل.  نحدد أدناه الجدول الزمن 

ي مستند 
باإلمكان الحصول . المقدم من المجموعةو  االمعدل العرضالمعن  المحدد ف 

( او موقع بورصة البحرين                                              www.gfh.com المجموعة )عليها من خالل موقع 

( www.bahrainbourse.org )   .  

We refer to the Revised Voluntary Conditional Offer for acquisition 

of Khaleeji Commercial Bank B.S.C. (“KHCB”) shares by GFH 

Financial Group B.S.C. (“GFH”). 

 

We set out below the proposed timetable of the Revised Offer. 

Capitalized terms not defined herein have the meaning defined in 

GFH's Revised Offer Document which may be downloaded from 

GFH’s website ( www.gfh.com ) or Bahrain Bourse’s website                    

( www.bahrainbourse.org ) . 

 تفاصيل اإلجتماع

Date of Pre-

conditional 

Voluntary Offer 

2021سبتمت   15  
15th September 2021 

تاري    خ العرض الطوعي 

وط مسبقة وط بشر  المشر

Date of Firm 

Intention 
2021أكتوبر  14  

14th October 2021 
النية المؤكدةتاري    خ   

http://www.gfh.com/
http://www.bahrainbourse.org/
http://www.gfh.com/
http://www.bahrainbourse.org/


 

Date for convening 

OGM of Offeror 
2021أكتوبر  14  

14th October 2021 

تاري    خ انعقاد الجمعية 

العامة العادية لمقدم 

 العرض 

Initial Last 

Practicable Date 
2021 نوفمت   3  

3rd November 2021 
 تاري    خ آخر يوم عملي أولي 

Date of Initial Offer 

Document 
2021نوفمت   4  

4th November 2021 

العرض مستند تاري    خ 

 األولي 

Last Practicable 

Date 
2021نوفمت   23  

23rd November 2021 
 تاري    خ آخر يوم عملي 

Date of the Revised 

Offer Document 
2021نوفمت   42  

24th November 2021 

مستند العرض تاري    خ 

 المعدل

Posting of the 

Offeree Board 

Circular 

2021ديسمت   1  

1st December 2021 

تعميم مجلس إدارة نشر 

ي العرض
 متلق 

Last Trading Date 
2021ديسمت   2  

2nd December 2021 
 اخر يوم تداول

Suspension of 

Trading Date for 

KHCB Shares 

2021ديسمت   5  

5th December 2021 

تاري    خ تعليق التداول عل 

ي  أسهم المرصف الخليج 

 التجاري

Offer Opening Date 
2021ديسمت   6  

6th December 2021 
العرض تاري    خ إفتتاح  

Initial Offer Closing 

Date 
2021ديسمت   20  

20th December 2021 
 تاري    خ إغالق العرض األولي 

Final Closing Date 

، أو   اليوم الخامس عشر سيتم اإلعالن عنه، عىل أن يكون تاري    خ إغالق العرض األوىلي

وط م التقويمي من التاري    خ الذي يتم فيه اإلعالن أن العرض المعدل قد أصبح غتر  شر

ي حال اختالفه عن تاري    خ إغالق 
، أيهما أبعد. وسيتم اإلعالن عنه ف  من جميع النواجي

 .  العرض األوىلي

 

To be announced, The Initial Offer Closing Date, or fifteen (15) 

calendar days from the date the Offer is announced as 

unconditional in all respects, whichever is later. This is to be 

announced if the date differs from the Initial Offer Closing Date. 

تاري    خ إغالق العرض 

ي 
 النهائ 

Last date upon 

which the Offer can 

be declared 

unconditional as to 

Acceptances 

 2022يناير  3

3 January 2022 

 

فيه  يمكن موعد آخر
العرض  أن عن اإلعالن

وط غي    بالنسبة مشر
 للقبول



 

Right to withdraw 

Date 

 اإلغالق تاري    خ من يوًما 14 بعد قبوله سحب العرض لقابل يحق ، عنه اإلعالن سيتم
وط غتر  العرض يصبح لم إذا للعرض، األوىلي   .التاري    خ ذلك بحلول للقبول بالنسبة مشر

ي  الحق هذا سيكون
 
  االنسحاب ف

ا
وط غتر  القبول تاري    خ حنر  للممارسة قابل  ولكن المشر

 .واالستحواذ واالندماج السيطرة عمليات لألحكام ا خاضع
 

To  be announced, being an acceptor will be entitled to withdraw 

his acceptance after 14 days from the Initial Closing Date of the 

Offer, if the Offer has not become unconditional as to 

acceptances by that date. Such entitlement to withdraw will be 

exercisable until the Unconditional as to Acceptances Date and 

subject to relevant provisions of the TMA Module. 

 اإلنسحاب حق تاري    خ

Announcement of 

Results of the Offer 

Date 

ي  اإلغالق تاري    خ بعد واحد عمل يوم
 النهائ 

To  be announced, being one (1) business day after the Final 

Closing Date 

 نتائج عن اإلعالن تاري    خ

 العرض

Settlement Date 
ي  اإلغالق تاري    خ منية تقويم أيام سبعة خالل عنه، اإلعالن سيتم

 النهائ 
To be announced - within seven (7) calendar days from the 

Final Closing Date 

 التسوية تاري    خ

Notice 

يرج  العلم بأن التواري    خ المحددة أعاله ب  "سيتم اإلعالم عنه" تخضع لتاري    خ تحول 

وط من جميع النواجي العرض اىل عرض غتر   مشر

Please note that the dates outlined above as 'To be announced' 

are subject to the date on which the Offer becomes unconditional 

in all respects 

 تنويه

 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

ي 
ام ومكافحة غسل  المسىم الوظيق   Head of Compliance & AML Title االموالرئيس اإللتر 

كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم الشر

 

 

 


