
 

 

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  1 التاريخ  1 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 يتعلق إفصاحاتنا باإلضافة إلى 

اإلعالن بالموضوع المذكور أعاله، نود 

مجموعة شركات اإلثمار القابضة  بأن

 قاموا بالتوقيع علىالسالم قد بنك و

بعملية االتفاقيات النهائية فيما يتعلق 

السالم  بنكبموجبها سيقوم التي  االستحواذ

تم ترشيحها من قبل التي الشركات و/أو 

على مجموعة من بنك السالم باالستحواذ 

األصول من مجموعة شركات اإلثمار 

 من ضمنها كٍل من:القابضة 

 

 

 

 

Further to our earlier 

announcements in relation to the 

abovementioned subject, we wish 

to announce that Ithmaar 

Holding's group of companies and 

Al Salam Bank have signed the 

definitive agreements in relation 

to the Transaction under which Al 

Salam Bank and / or entities 

nominated by it shall acquire a 

group of assets from Ithmaar 

Holding's group of companies 

including the following:  

 

Material 

Information 



 

 

عمليات قطاع األعمال المصرفية  -1

 لبنك اإلثمار. لألفراد

 

 ةحصص المساهمة غير المباشر -2

لمجموعة شركات اإلثمار القابضة 

 في:

بنك البحرين والكويت  -

 ش.م.ب.

مجموعة سوليدرتي  -

 القابضة

 شركة ماستركارد  -

 شركة بنفت -

 

 

محفظة صكوك صادرة من حكومة  -3

البحرين باإلضافة لمجموعة مملكة 

 من األصول السائلة.

اإلعالن بأن مصرف البحرين  كما نود

على المركزي قام بإصدار ونشر موافقته 

طلب تحويل األعمال المتعلقة بقطاع 

االعمال المصرفية لألفراد من بنك 

في الجريدة االثمار الى بنك السالم 

 .2022يونيو  30الرسمية بتاريخ 

 

 

عن المزيد من التفاصيل  سيتم اإلعالن

الجوهرية في إتمام  التطوراتاحول 

 في حينها. عملية االستحواذ

 

1. the retail banking business of 

Ithmaar Bank with respect to 

individuals;  

2. the entire indirect underlying 

shareholdings of Ithmaar 

Holding’s group of companies 

in:  

- Bank of Bahrain and 

Kuwait B.S.C.; 

- Solidarity Group 

Holding; 

- Mastercard Inc; and 

- The Benefit Company; 

and 

3. a portfolio of sukuk issued by 

the Government of Bahrain 

and other liquid assets. 

We wish to further announce that 

the   Central Bank of Bahrain has 

published its approval to the 

request of transfer of all Banking 

Business relating to Individual 

Customers from Ithmaar Bank to 

Al Salam Bank in the Official 

Gazette dated 30 June 2022.  

 

Further details of material 

developments including in respect 

of developments towards 

completion of the Transaction 

will be announced in  due course. 

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

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 

Previous 

relevant 

disclosures 

 (if any) 



 

 

 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  كلا تشمل  التي القابضة اإلثمار
 لبنك اإلثمارلألفراد األعمال المصرفية 

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

ومجموعة  والكويت في بنك البحرين
، بعد الحصول على القابضة سوليدارتي

على توقيع الو ات اللزمةموافقال
 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

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 

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. 

 

 

 

 Sameh Mahmandar  Name سامح مهمندار اإلسم

 Authorized signatory Title توقيع مفوض بال المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

  


