
 

 

Disclosure of Material Information 

 

To: Bahrain Bourse; and 

     : Dubai Financial Market 

Ithmaar Holding B.S.C would like to announce the following material information: 

 

 معلومات جوهريةاإلفصاح عن 

 
 و بورصة البحرين،السادة /  

 سوق دبي المالي  /        

 

 ش.م.ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه: اإلثمار القابضةتعلن شركة 

 

2022يوليو  26 التاريخ  26 July 2022 Date 

 .Ithmaar Holding B.S.C شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. إسم الشركة
Company 

Name 

 ITHMR ITHMR رمز التداول
Trading 

Code 

 الموضوع

 مع بالمباحثات المتعلقة التطورات آخر

"( بنك السالم. )"ب.م.ش بنك السالم

 على السالم بنك استحواذ لمناقشة

 لمجموعة التابعة األصول من مجموعة

 .القابضة اإلثمار شركات

Progress update regarding 

discussions with Al Salam Bank 

B.S.C. ("Al Salam Bank") for the 

acquisition of a group of assets 

from Ithmaar Holding’s group of 

companies. 

Subject 

المعلومات 

 الجوهرية

 يوليو 7 في فصاحناإ إلى باإلضافة
 المذكور بالموضوع يتعلق فيما 2022
 اآلن القابضة اإلثمار شركة تعمل أعاله،
 الرسمية اإلجراءات استكمال على

 لعمليات النهائية لالتفاقيات وفقًا المتبقية
 تقديم ذلك في بما والفروع األعمال نقل

في المرحلة  التشغيلية للترتيبات الدعم
 اإلجراءات هذه أدت وقد. االنتقالية
 مما المالي قفالاإل عملية تأخر إلى الشكلية

 لنشر المطلوب  الزمني الجدول على أثر
المراجعة البيانات المالية الربع سنوية 

 ذلك، على وبناءً . 2022 يونيو 30للفترة 
 للموافقة اإلدارة مجلس جتماعإ تأجيل تم

 يوم إلى الثاني للربع الماليةائج النت على
ً و. 2022 أغسطس 28 األحد  مع تماشيا
 وقف سيتم ،بها المعمول البورصةقواعد 
بورصة البحرين  في اإلثمار أسهمتداول 

Further to our announcement on 7 

July 2022 in relation to the above-

mentioned subject, Ithmaar 

Holding is now in process of 

completing the remaining 

formalities as per the definitive 

agreements for business and 

branch transfers including 

providing support for transitional 

operational arrangements. These 

formalities have led to a delayed 

financial closing process 

impacting the publication 

timeline of the Reviewed Interim 

Condensed Consolidated 

Financial Statements for the 

Material 

Information 



 

 

 15 من عتباًراإسوق دبي المالي و
 نشر تاريخ حتى 2022 أغسطس
 للفترة المراجعة المالية المعلومات

 ودوت. 2022 يونيو 30 المنتهية في
 األسهموقف تداول  أن وضحت أن اإلثمار
 السوقومتطلبات  لقواعد وفقًا يتمسوف 

عن اإلجراءات االستثنائية  ناتجالو
، بعملية االثمار مع بنك السالم المتعلقة

 بأي  ليس له ارتباط حيث ان وقف التداول
 تتعلق أخرى مالية أو تشغيلية مسألة

 .بالمجموعة

 

 

period ended 30th June 2022. 

Accordingly, the board of 

directors’ meeting for approval of 

the Q2 financial results has been 

postponed to Sunday 28 August 

2022.  In line with the applicable 

stock exchange rules, this will 

also necessitate suspension of 

Ithmaar Holding’s shares on 

Bahrain Bourse and Dubai 

Financial Market from 15 August 

2022 until the date of publication 

of the 30 June 2022 reviewed 

financial information. Ithmaar 

Holding would like to clarify that 

the suspension of shares is as per 

market rules and requirements. 

Hence, it is due to the exceptional 

nature of the transaction-related 

formalities with Al Salam Bank 

and should not be misconstrued as 

linked to any other operational or 

financial matter related to the 

Group.  

األثر على 

 المركز المالي
 .To be disclosed in due course ه في حينه.عن اإلعالن سيتم

Impact on 

Financial 

Position 

إفصاحات 

سابقة ذات 

 صلة 

 )إن ُوجدت(

 بنك مع المباحثات -2021أكتوبر  3

 بنك. )"ب.م.ش البحرين – السالم

 بنك استحواذ امكانية لمناقشة"( السالم

 التابعة األصول من مجموعة على السالم

القابضة ش.م.ب.  لشركة اإلثمار

 .)"اإلثمار القابضة"(

 التطورات آخر - 2021نوفمبر  3

 بنك السالم مع بالمباحثات المتعلقة

 لمناقشة"( بنك السالم. )"ب.م.ش

 من مجموعة على السالم بنك استحواذ

 شركات لمجموعة التابعة األصول

 .القابضة اإلثمار

 التطورات آخر - 2021ديسمبر  2

 بنك السالم مع بالمباحثات المتعلقة

 لمناقشة"( بنك السالم. )"ب.م.ش

3 October 2021 - Discussions with 

Al Salam Bank-Bahrain B.S.C. (“Al 

Salam Bank”) for the potential 

acquisition of a group of assets from 

Ithmaar Holding B.S.C. ("Ithmaar 

Holding") 

3 November 2021 - Progress update 

regarding discussions with Al Salam 

Bank B.S.C. ("Al Salam Bank") for 

the potential acquisition of a group 

of assets from Ithmaar Holding’s 

group of companies. 

2 December 2021 - Progress update 

regarding discussions with Al Salam 

Bank B.S.C. ("Al Salam Bank") for 

the potential acquisition of a group 

Previous 

relevant 

disclosures 

 (if any) 



 

 

 من مجموعة على السالم بنك استحواذ

 شركات لمجموعة التابعة األصول

 .القابضة اإلثمار

 مصرف ستحواذإ - 2022يناير  27

 شركات أصول من مجموعة على السالم

من  كالً تشمل  التي القابضة اإلثمار
 لبنك اإلثمارلألفراد األعمال المصرفية 

إجمالي و )قطاع التجزئة للعمالء األفراد(
غير المباشرة القابضة  اإلثمار حصتي  

ومجموعة  والكويت في بنك البحرين
، بعد الحصول على القابضة سوليدارتي

على توقيع الو ات الالزمةموافقال
 نهائية.التفاقيات اال

 التطورات آخر - 2022مارس  3

 السالم بنك مع اتبالمباحث المتعلقة

 لمناقشة"( السالم بنك. )"ب.م.ش

 من مجموعة على السالم بنك استحواذ

 شركات لمجموعة التابعة األصول

 .القابضة اإلثمار

 التطورات آخر - 2022مارس  20

 السالم بنك مع بالمباحثات المتعلقة

 لمناقشة"( السالم بنك. )"ب.م.ش

 من مجموعة على السالم بنك استحواذ

 شركات لمجموعة التابعة األصول

 .القابضة اإلثمار

 التطورات آخر - 2022يوليو  1

 السالم بنك مع بالمباحثات المتعلقة

 لمناقشة"( السالم بنك. )"ب.م.ش

 من مجموعة على السالم بنك استحواذ

 شركات لمجموعة التابعة األصول

 .القابضة اإلثمار

 

 التطورات آخر - 2022يوليو  7

 السالم بنك مع بالمباحثات المتعلقة

 لمناقشة"( السالم بنك. )"ب.م.ش

 من مجموعة على السالم بنك استحواذ

 شركات لمجموعة التابعة األصول

 .القابضة اإلثمار

of assets from Ithmaar Holding’s 

group of companies. 

27 January 2022 - Acquisition of a 

group of assets by Al Salam Bank 

from Ithmaar Holding's group of 

companies consisting of the 

consumer banking business of 

Ithmaar Bank, the entire indirect 

underlying shareholdings of Ithmaar 

Holding in Bank of Bahrain and 

Kuwait B.S.C. (BBK) and Solidarity 

Group Holding, subject to the 

requisite approvals and signing of 

definitive agreements. 

3 March 2022 - Progress update 

regarding discussions with Al Salam 

Bank B.S.C. ("Al Salam Bank") for 

the potential acquisition of a group 

of assets from Ithmaar Holding’s 

group of companies. 

 

20 March 2022 - Progress update 

regarding discussions with Al Salam 

Bank B.S.C. ("Al Salam Bank") for 

the potential acquisition of a group 

of assets from Ithmaar Holding’s 

group of companies. 

 

1 July 2022 - Progress update 

regarding discussions with Al Salam 

Bank B.S.C. ("Al Salam Bank") for 

the potential acquisition of a group 

of assets from Ithmaar Holding’s 

group of companies. 

 

7 July 2022 - Progress update 

regarding discussions with Al Salam 

Bank B.S.C. ("Al Salam Bank") for 

the potential acquisition of a group 

of assets from Ithmaar Holding’s 

group of companies. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Saqib Mustafa Name ثاقب مصطفى اإلسم

 Authorized signatory Title توقيع مفوض بال المسمى الوظيفي
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