 15أغسطس 2022
إلى،

عناية السادة مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
حضرات السيدات والسادة الكرام،
المقــدم مــن قبــل بيــت التمويــل الكويتــي ش.م.ك.ع .لالســتحواذ علــى مــا يصــل الــى
الموضوع :العــرض الطوعــي المشــروط
ّ
 %100من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب.

تلقــى مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب«( .البنــك األهلــي المتحــد») بتاريــخ  25يوليــو  2022مســتند العــرض المقــدم مــن
قبــل بيــت التمويــل الكويتــي ش.م.ك.ع«( .بيتــك») والخــاص بتقديــم عــرض طوعــي مشــروط لالســتحواذ علــى مــا يصــل الــى %100
مــن األســهم العاديــة المصــدرة والمدفوعــة للبنــك األهلــي المتحــد وذلــك عــن طريــق عمليــة مبادلــة لألســهم بمعــدل تبــادل ســهم
واحــد جديــد مــن أســهم بيتــك لـ ّ
ـكل  2.695ســهم مــن أســهم البنــك األهلــي المتحــد (ويشــار إليــه الحقــا بـ«العــرض»).

مالحظة مهمة للمساهمين:

يرجــى مالحظــة أن الجــدول الزمنــي المتوقــع المنصــوص عليــه فــي القســم  3مــن التعميــم قابــل للتغييــر لعــدة أســباب مــن بينهــا
مــا إذا كان قــد اســتوفيت فيــه الشــروط المســبقة أو تــم التنــازل عنهــا (عنــد االقتضــاء) والتواريــخ التــي تقــع فيهــا تلــك الشــروط ،كمــا
هــو موضــح فــي القســم  5.7مــن مســتند العــرض .بمجــرد اســتيفاء جميــع الشــروط المســبقة أو التنــازل عنهــا ،عنــد االقتضــاء،
ويصبــح العــرض غيــر مشــروط مــن جميــع النواحــي ،خــال أو فــي نهايــة تاريــخ إغــاق العــرض النهائــي ،ســوف يقــوم بيتــك بإصــدار
إعــان بهــذا المحتــوى فــي صحيفتيــن فــي مملكــة البحريــن والمواقــع اإللكترونيــة لبورصــة البحريــن وبورصــة الكويــت والبنــك
األهلي المتحد وبيتك.
إذا اســتلمت هــذه الحزمــة ،وقبــل تقديــم موافقتــك ،قمــت ببيــع جميــع أســهمك فــي البنــك األهلــي المتحــد ،فيجــب عليك علــى الفور
تســليم هــذه الحزمــة إلــى الشــخص الــذي تــم بيــع األســـهم إليــه ،أو إلــى الشــخص المرخــص مــن قبــل البنــك األهلــي المتحــد أو بورصة
البحريــن أو وســيط آخــر تــم البيــع مــن خاللــه ،إلجــراء البيــع أو التحويــل لصالــح الشــخص الــذي تــم بيــع األســهم لــه .ومــع ذلــك ،ال ينبغــي
إرســال هــذه الحزمــة أو توزيعهــا فــي أي بلــد حيــث يشــكل هــذا النقــل انتهـ ً
ـاكا للقوانيــن ذات الصلــة فــي ذلــك البلــد .إذا قمــت ببيــع
أو بنقل جزء فقط من أسهمك في البنك األهلي المتحد ،فيجب عليك االحتفاظ بهذه الحزمة.
ـي هــذه الحزمــة المســتندات الخاصــة بتفاصيــل هــذا العــرض للنظــر فيهــا ودراســتها مــن قبلكــم بصفتكــم
ويســرنا أن نرفــق لكــم طـ ّ
أحــد مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد.
وتحتــوي الذاكــرة الوميضيــة ( )USBالمرفقــة طيــه علــى مــا يلــي )i( :مســتند العــرض والــذي يوضــح الشــروط التفصيليــة للعــرض
وأحكامــه ،و( )iiالتعميــم الصــادر عــن مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد («التعميــم») والــذي يتضمــن رســالة التوصيــة الموجهــة مــن
مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد إليكــم بصفتكــم أحــد مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد ،وكذلــك الــرأي الصــادر عــن شــركة ســيتي
جــروب جلوبــال ماركتــس بصفتهــا المستشــار المهنــي المســتقل لمجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد بشــأن مــدى عدالــة العــرض
المقــدم ،و ( )iiiملخــص مســتند العــرض ،و ( )ivملخــص التعميــم ،و ( )vخطــاب المســتثمر األمريكــي .يكــون ألي مــن المصطلحــات
غيــر المعرفــة والمســتخدمة فــي هــذه الرســالة نفــس المعنــى المحــدد لهــا فــي التعميــم.
تــم إرفــاق ملخصــات مطبوعــة مــن مســتند العــرض والتعميــم فــي هــذه الحزمــة .يمكنكــم الحصــول علــى نســخ مطبوعــة مــن ملخــص
لمســتند العــرض وملخــص للتعميــم مــن خــال مكاتــب وكالء االســتالم وبورصــة البحريــن أو أي مــن الفــروع المشــاركة للبنــك األهلــي
المتحــد وأمانــة ســر مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد (لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى الرجــوع للفقــرة  8.2مــن القســم الرابع مــن التعميم).
بتمعن قبل اتخاذ قرار بقبول العرض أو رفضه.
طيه ودراستها
ّ
وعليه ،يرجى من السادة المساهمين مراجعة الوثائق المرفقة ّ

حملة أسهم البنك األهلي المتحد المدرجة في بورصة البحرين

وفقــا لســجل
إذا كنتــم مــن حاملــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد المدرجــة فــي بورصــة البحريــن ولديكــم عنــوان مقيــم فــي البحريــن
ً
األســهم ،فســتتضمن هــذه الحزمــة نســخة مطبوعــة مــن اســتمارة القبــول والتحويــل .يمكنكــم الحصــول علــى نســخة مــن اســتمارة
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القبــول والتحويــل مــن خــال مكاتــب وكالء االســتالم وبورصــة البحريــن أو أي مــن الفــروع المشــاركة وكذلــك الحصــول عليهــا واكمالهــا
مــن خــال.www.ipo.com.kw :
فــي حــال اتخاذكــم خيــار قبــول العــرض ،فيتعيــن عليكــم مــلء اســتمارة القبــول والتحويــل االصليــة وإرســالها إلــى وكيــل االســتالم فــي
البحريــن أو الفــروع المشــاركة أو الحصــول عليهــا واكمالهــا الكترونيـ ًـا مــن خــال www.ipo.com.kw :تحــت عنــوان «االكتتابــات الحاليــة»
وفقــا لإلجــراء المنصــوص عليــه فــي القســم  6مــن مســتند العــرض (علــى النحــو المكــرر فــي
باإلضافــة إلــى المســتندات المطلوبــة
ً
وفقــا
الفقــرة  9.1مــن الجــزء الرابــع مــن التعميــم) .يمكنكــم اختيــار إرســال عمليــات القبــول إمــا فــي شــكل تفصيلــي أو نمــوذج مبســط
ً
لإلجــراء المنصــوص عليــه فــي القســم  6مــن مســتند العــرض (والمعــاد بيانــه فــي الفقــرة  9.1مــن القســم  4مــن التعميــم).

حملة أسهم البنك األهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت

إذا كنتــم مــن حاملــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد المدرجــة فــي بورصــة الكويــت ،وكان خياركــم قبــول العــرض ،فإنــه يتعيــن
عليكــم الحصــول علــى اســتمارة القبــول والتحويــل واكمالهــا إلكترونيـ ًـا علــى الموقــع اإللكترونــي التالــي www.ipo.com.kw :بعنــوان
وفقــا لإلجــراء المنصــوص عليــه فــي القســم  6مــن مســتند العــرض (كمــا هــو مكــرر فــي الفقــرة  9.2مــن الجــزء
«االكتتابــات الحاليــة»
ً
الرابــع مــن التعميــم) .يمكنكــم االتصــال بمكاتــب وكيــل االســتالم فــي الكويــت فــي حالــة الحاجــة إلــى أي مســاعدة.
يجب توجيه أي استفسارات بخصوص إجراءات الطلب إلى وكيل االستالم في البحرين ووكيل االستالم في الكويت.
قبــل الشــروع فــي اتخــاذ أي قــرار بشــأن قبــول العــرض مــن عدمــه أو القيــام بتعبئــة وتقديــم اســتمارة القبــول والتحويــل الخاصــة بــه،
فإنــه يقــع علــى عاتــق كل متلــق لهــذه النشــرة مــن المســاهمين مســئولية طلــب المشــورة المهنيــة المســتقلة بشــأن مــدى مالءمــة
العــرض وانســجامه مــع أهدافهــم وأوضاعهــم الماليــة واعتباراتهــم االســتثمارية.
تتوفــر صــورة إلكترونيــة مــن مســتند العــرض والتعميــم ونمــوذج مــن اســتمارة القبــول والتحويــل علــى المواقــع اإللكترونيــة
لــكل مــن البنــك األهلــي المتحــد  ،www.ahliunited.comوبورصــة البحريــن  ،www.bahrainbourse.comوبورصــة الكويــت
boursakuwait.com.kw
أي مســاهم فــي البنــك األهلــي المتحــد يرغــب فــي تلقــي وثائــق وإعالنــات العــرض (بمــا فــي ذلــك إشــعار المخارجــة) يمكنــه ارســال
طلــب إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي التالــيagent@sicobank.com :
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
ً
نيابة عن مجلس إدارة البنك األهلي المتحد

مشعل عبدالعزيز العثمان
رئيس مجلس اإلدارة
المرفقات:
.1
.2

.3
.4

ذاكــرة وميضيــة ( )USBتتضمــن نسـ ً
ـخة إلكترونيــة مــن مســتند العــرض والتعميــم وملخــص مســتند العــرض وملخــص التعميــم
وخطــاب المســتثمر األمريكــي؛

نسخة مطبوعة من ملخص مستند العرض؛
نسخة مطبوعة من ملخص التعميم؛

ونســخة مطبوعــة مــن اســتمارة القبــول والتحويــل (لمســاهمي البنــك األهلــي المتحــد حاملــي أســهم البنــك األهلــي المتحــد فــي
وفقــا لســجل األســهم).
بورصــة البحريــن ولديهــم عنــوان مقيــم فــي البحريــن
ً
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