Disclosure of Material Information
To: Bahrain Bourse; and
: Dubai Financial Market
Ithmaar Holding B.S.C would like to announce the following material information:
اإلفصاح عن معلومات جوهرية
 و، بورصة البحرين/ السادة
 سوق دبي المالي/
:ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه.م.تعلن شركة اإلثمار القابضة ش
Date
Company
Name

12 September 2020

Ithmaar Holding B.S.C.

Trading
Code

ITHMR

Subject

Disclosure of Material Information
relating to Ithmaar Holding B.S.C.
(the Company)
With reference to the notice published
in Boursa Kuwait on 10 September
2020 relating to delisting of Ithmaar
Holding’s shares from Boursa Kuwait,
please note that Ithmaar Holding
applied to voluntary delist from
Boursa Kuwait in September 2019.

Material
The Capital Markets Authority
Information (CMA) rejected the Company’s
application because the Company’s
shares were suspended since March
2019.
Further, the CMA decided to cancel
Ithmaar Holding’s listing because the
shares had been suspended for more
than six months without the Company

2020  سبتمبر12
.ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

ITHMR

اإلفصاح عن معلومات جوهرية متعلق
.ب.م.بشركة اإلثمار القابضة ش

التاريخ
إسم الشركة

رمز التداول

الموضوع

باإلشارة إلى القرار المعلن عنه في تاريخ
 في بورصة الكويت2020  سبتمبر10
المتعلق بإلغاء إدراج شركة اإلثمار
ً  نحيطكم علما.القابضة من بورصة الكويت
بأن شركة اإلثمار القابضة قد تقدمت بطلب
انسحاب اختياري من بورصة الكويت
.2019 لألوراق المالية في شهر سبتمبر
وقد تم رفض الطلب بإعتبار الشركة
موقوفة أساسا ً في عن التداول منذ تاريخ
.2019  مارس14
 قررت الهيئة إلغاء إدراج أسهم،لذلك
اإلثمار بسبب استمرار وقف تداول األسهم
لمدة تزيد عن ستة أشهر دون أن تستوفي
الشركة المتطلبات الالزمة الستيفاء
.التداول

المعلومات
الجوهرية

meeting the Authority’s requirements
to resume trading.
In August 2019, Ithmaar Holding
shareholders approved plans for the
voluntary delisting at a General
Assembly.
Ithmaar Bank B.S.C. (c), is a whollyowned subsidiary of Ithmaar Holding.
It is a separate legal entity from its
parent company and is registered with
the Ministry of Industry, Commerce
and Tourism in the Kingdom of
Bahrain and licensed and regulated as
an Islamic retail bank by the Central
Bank of Bahrain.

مع العلم بأنه تم الحصول على موافقة
مساهمي اإلثمار القابضة على قرار
اإلنسحاب االختياري من بورصة الكويت
لألوراق المالية في الجمعية العمومية في
.2019 نهاية شهر أغسطس
 مملوك،) (م.ب.م.ان بنك اإلثمار ش
 وله كيان،بالكامل لشركة اإلثمار القابضة
قانوني مستقل عن الشركة األم (اإلثمار
القابضة) ويندرج تحت وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة لمملكة البحرين
ومرخص من قبل مصرف البحرين
المركزي كمصرف تجزئة إسالمي
.ويخضع إلشرافه

ال يوجد

األثر على
المركز
المالي

Announcement of Ithmaar Holding’s
request to voluntary delist from
Boursa Kuwait

اإلعالن عن طلب إنسحاب اختياري
لشركة اإلثمار القابضة من بورصة
الكويت لألوراق المالية

إفصاحات
سابقة ذات
صلة (إن
)وُ جدت

Name

Sameh Mohamed Fadhel Mahmandar

سامح محمد فاضل مهمندار

Title

Authorized signatory

Impact on
Financial
Position

None

Previous
relevant
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(if any)
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