
 

 

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 

 

 التاريخ
1202 مارس 14   14 March 2021 Date 

 إسم الشركة
 شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

Ithmaar Holding B.S.C. 
Company 

Name 

 ITHMR ITHMR Trading Code رمز التداول

 الموضوع
مذكرة التفاهم الموقعة مع بشأن تحديث 

 بنك البحرين والكويت.

Progress update regarding MOU 

signed with BBK 
Subject 

المعلومات 

 الجوهرية

الدراسات الالزمة  ه ال تزالنود إحاطتكم بأن

تعمل شركة اإلثمار القابضة جارية وأن 

لتوفير جميع مستشاريها من خالل بالتنسيق 

المعلومات الالزمة لمستشاري بنك البحرين 

وسيتم اإلعالن عن أية معلومات . والكويت

 حينها.في أخرى جوهرية 

The due diligence is in progress 

and Ithmaar Holding is 

coordinating through its advisors 

to provide all the necessary 

information to BBK’s advisors. 

Additional material information 

will be provided as and when 

they arise. 

Material 

Information 

األثر على 

 المركز المالي
 .To be assessed  يتم دراسته

Impact on 

Financial 

Position 

إفصاحات سابقة 

)إن  ذات صلة

 ُوجدت(

. توقيع مذكرة التفاهم بين بنك البحرين 1

 14والكويت واإلثمار القابضة في تاريخ 

في شأن استحواذ بنك  2020سبتمبر 

البحرين والكويت لبعض األصول 

 المملوكة لشركة اإلثمار القابضة.

. تحديث عن آخر التطورات المتعلقة 2

بمذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين 

1. BBK and Ithmaar Holding 

executed MOU on 14 September 

2020 related to acquisition by 

BBK of certain assets pertaining 

to Ithmaar Holding. 

 

2. Progress update regarding 

MOU signed with BBK 

published on 14 October 2020. 

Previous 

relevant 

disclosures (if 

any) 



 

 

أكتوبر  14يت معلن عنه في تاريخ والكو

2020. 

. تحديث عن آخر التطورات المتعلقة 3

بمذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين 

نوفمبر  14والكويت معلن عنه في تاريخ 

2020. 

. تحديث عن آخر التطورات المتعلقة 4

بمذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين 

ديسمبر  14والكويت والمعلن عنها بتاريخ 

2020. 

. تحديث عن آخر التطورات المتعلقة 5

بمذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين 

 يناير 17تاريخ ب امعلن عنهوالوالكويت 

2021. 

. تحديث عن آخر التطورات المتعلقة 6

بمذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين 

فبراير  14والكويت والمعلن عنها بتاريخ 

2021. 

 

3. Progress update regarding 

MOU signed with BBK 

published on 14 November 2020. 

 

4. Progress update regarding 

MOU signed with BBK 

published on 14 December 

2020.   

 

5. Progress update regarding 

MOU signed with BBK 

published on 17 January 2021.  

 

6. Progress update regarding 

MOU signed with BBK 

published on 14 February 

2021.    

 

 اإلسم
 Sameh Mohamed Fadhel سامح محمد فاضل مهمندار

Mahmandar 
Name 

المسمى 

 الوظيفي

 توقيع مخول
Authorized signatory Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 


