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Ref: CB/QSE/Legal/KM/322/zf-21 

 

 

 

 2021 يوليو 11التاريخ:  

 CB/QSE/Legal/KM/322/zf-21 اإلشارة:

 

 

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani 

Director of Market Operations & Control 

Qatar Exchange 

Doha  - Qatar 

 

 المحترم،،،    الغني ناصر عبدهللا عبد السيد الفاضل/ 

 ات السوق والمراقبةعملي  مدير إدارة 

 بورصة قطر

 قطر - الدوحة

 
Dear Sir, 

 

 تحية طيبة وبعد،،، 

 
We enclose herewith the following announcement 

related to: 

 

 بالموضوع أدناه:المتعل ق  إلعالننا أن نرفق طيه ايسر   

“The Commercial Bank P.S.Q.C. – OUTCOME OF 

PARTIAL OFFER UNDER THE OMAN 

TAKEOVER AND ACQUISITION REGULATION 

TO SHAREHOLDERS IN NATIONAL BANK OF 

OMAN SAOG”. 

 

العرض الجزئي نتيجة  – م.ع.ق."البنك التجاري ش. 

)ش.م.ع.ع.( للمساهمين في البنك الوطني العماني 

 العمانيّة.الئحة االستحواذ والسيطرة بموجب 

Thank you.  .لكم منا جزيل الشكر 

 

 
Yours sincerely, 

 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،، 

 

 

Joseph Abraham  

Group Chief Executive Officer  

 

 

 



THE COMMERCIAL BANK P.S.Q.C. – PARTIAL OFFER UNDER THE OMAN TAKEOVER AND ACQUISITION 
REGULATION TO SHAREHOLDERS IN NATIONAL BANK OF OMAN SAOG 

Referring to the offer submitted to all the shareholders of National Bank of Oman SAOG (NBO) by The 
Commercial Bank P.S.Q.C. (CB) to acquire an additional 15.2% of the issued share capital of NBO, CB has 
today announced, through the offer manager, that the offer of acquisition has been accepted by certain 
shareholders of NBO, representing 7.74% of the shares of the issued capital of NBO.   

Since the acceptance by NBO shareholders is less than the 15.2% minimum threshold acceptance by CB 
for acquisition, CB has decided to exercise the option of withdrawing the offer in its entirety.   

  

في البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع.) بموجب  للمساھمینالعرض الجزئي  –"البنك التجاري ش.م.ع.ق. 
 الئحة االستحواذ والسیطرة العمانیَة"

الوطني العماني ع.ق.) إلى كل المساھمین في البنك مھ البنك التجاري (ش.م.باإلشارة الى العرض الذي قدَ 
% من رأس المال المصدر للبنك الوطني العماني، 15.2لالستحواذ على حصة إضافیة بنسبة (ش.م.ع.ع.) 

َن العرض القى قبوالً من بعض المساھمین في البنك الوطني أأعلن البنك التجاري الیوم عبر مدیر العرض 
أسھم رأس المال المصدر للبنك الوطني.% من 7.74 العماني یمثلون  

لقبول االستحواذ من قبل البنك ن نسبة قبول مساھمي البنك الوطني العماني ھي أقل من الحد األدنى أبما 
%، قَرر البنك التجاري ممارسة خیار سحب العرض بكاملھ. 15.2التجاري المحدَد بنسبة   

  


