
 

 

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  7 التاريخ  7 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 

potential acquisition of a group 

of assets from Ithmaar Holding’s 

group of companies. 

Subject 

المعلومات 

 الجوهرية

 

السابقة فيما  فصاحاتناباإلضافة إلى إ
يتعلق بالموضوع المذكور أعاله، نود أن 

بين مجموعة  االستحواذعملية نعلن أن 
السالم قد  بنكشركات اإلثمار القابضة و

 مع احتساب 2022يوليو  7اكتملت في 
عملية  بعض عناصراستحقاق نتائج 

 .2022يوليو  1بتاريخ نفاذ  االستحواذ

 

 

 

مجموعة شركات  عدت لم ، لذلك نتيجة
بنك  في حصةأي  متلكت اإلثمار القابضة

 مجموعة أو م.بالبحرين والكويت ش.
 ،(قفلة)م م.بش. القابضة سوليدرتي

Further to our earlier 

announcements in relation to the 

above mentioned subject, we wish 

to announce that the Transaction 

between Ithmaar Holding's group 

of companies and Al Salam Bank 

completed on 7 July 2022 with the 

value of certain elements of the 

Transaction accruing from an 

effective date of 1 July 2022. 

 

As a result, Ithmaar Holding 

group of companies no longer 

holds any stake in BBK B.S.C.  or 

Solidarity Group Holding B.S.C. 

(Closed), both of which have been 

Material 

Information 



 

 

 السالم مصرف إلى تحويلهما تم التىو
 .الصفقة هذه من كجزء

 

 اإلثمار القابضةعمل مجموعة شركات تس

السالم على االنتقال الكامل لألعمال  وبنك

المصرفية لألفراد من أعمال بنك اإلثمار 

فيما يتعلق باألفراد، وتحويل األسهم في 

شركة ماستركارد وشركة بنفت المملوكة 

 لمجموعة شركات اإلثمار القابضة.

 

transferred to Al Salam Bank as 

part of this Transaction. 

 

Ithmaar Holding's group of 

companies and Al Salam Bank 

will work towards full migration 

of the retail banking of business of 

Ithmaar Bank with respect to 

individuals, and the transfer of 

shareholdings in Mastercard Inc 

and The Benefit Company held by 

Ithmaar Holding's group of 

companies. 

 

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

 من مجموعة على السالم بنك استحواذ

 شركات لمجموعة التابعة األصول

 .القابضة اإلثمار

 مصرف ستحواذإ - 2022يناير  27

 شركات أصول من مجموعة على السالم

من  كالا تشمل  التي القابضة اإلثمار
 لبنك اإلثمارلألفراد األعمال المصرفية 

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

ومجموعة  والكويت في بنك البحرين

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 

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 

Previous 

relevant 

disclosures 

 (if any) 



 

 

، بعد الحصول على القابضة سوليدارتي
على توقيع الو ات الالزمةموافقال
 نهائية.التفاقيات اال

 التطورات آخر - 2022مارس  3

 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 - 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

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. 

 

 

 

 Sameh Mahmandar  Name سامح مهمندار اإلسم

 Authorized signatory Title توقيع مفوض بال المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 

 

 

 

 

 

 


