
 

 

 

Disclosure of Material Information 

 اإلفصاح عن معلومات جوهرية

 

To: Bahrain Bourse 

Esterad Investment Company B.S.C. would like to announce the following material 

information: 

 

 بورصة البحرينالسادة /  

 تعلن شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:

 

 

 30th March 2022 Date التاريخ

 إسم الشركة
 شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب

Esterad Investment Company B.S.C.  
Company Name 

 ESTERAD Trading Code رمز التداول

 الموضوع

 فينشر كابيتال بنك ش.م.ب على االستحواذ المحتملشأن آخر التطورات ب

 من قبل شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب )م(

Progress update regarding proposed acquisition of 

Venture Capital Bank B.S.C. (c) by Esterad Investment 

Company B.S.C. 

Subject 

 المعلومات الجوهرية

وافق مساهمو شركة استيراد االستثمارية على القرارات التالية في اجتماع 

 بحضور 2022مارس  30الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 

 ممثليين من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة 

االستراتيجي على فينشر كابيتال بنك والسياحة فيما يتعلق باالستحواذ 

( 17حسب العرض و الدراسة المقدم للمساهمين وفقًا للمادة )ش.م.ب. )م( 

 من قانون الشركات التجارية:

 

سهم عادي جديد للشركة،  9,300,000إصدار ما يصل إلى  على الموافقة (أ

دينار بحريني للسهم، لصالح مساهمي فينشر كابيتال بنك  0.245بسعر 

ش.م.ب. )م(  أو أي كيان آخر قد يتم االتفاق عليه مع فينشر كابيتال بنك 

ش.م.ب. )م( في مقابل مساهمتهم المتبقية في فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. 

٪ من فينشر كابيتال بنك 100)م( من أجل الحصول على حصة تصل الى 

ش.م.ب. )م( ، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة ومساهمي فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )م( على الصفقة 

المقترحة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لفينشر كابيتال بنك ش.م.ب. 

ية جديدة للشركة إلى إنخفاض نسبة )م(. سيؤدي هذا اإلصدار ألسهم عاد

 .٪6.2291المساهمين الحاليين بنسبة 

حقوق األولوية للمساهمين في االكتتاب في  التنازل عن على موافقةال (ب

 ( من قانون الشركات التجارية.128األسهم الجديدة وفقاً للمادة )

Material 

Information 



 

 

تفويض مجلس اإلدارة بالتفاوض واالنتهاء من شروط  على موافقةال (ت

، بما في ذلك تعديل السعر وشروط االستحواذ،  ت المعتمدةالمعامال

والقيام واتخاذ جميع اإلجراءات والخطوات الالزمة لتفعيل وتنفيذ 

المعامالت المعتمدة والقرارات الصادرة في االجتماعات نيابة عن 

الشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، توقيع اتفاقيات بيع 

تفاقيات نقل األعمال، وعقود البيع، وعقود نقل وشراء األسهم، وا

األسهم، والتعهدات، والتخصيصات، وجميع مستندات المعامالت 

المطلوبة، وكذلك تمثيل الشركة أمام الجميع السلطات الحكومية وغير 

الحكومية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، مصرف البحرين 

والسياحة، وبورصة البحرين، المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة 

 وكاتب العدل العام أوالخاص ، وتفويض جميع صالحياتها أو أي منها. 

 

ستواصل شركة استيراد االستثمارية اإلفصاح عن التطورات بشكل 

ستخضع الصفقة المذكورة أعاله لموافقة مساهمي فينشر كابيتال . دوري

   .بنك وموافقة الجهات التنظيمية

 

Esterad Investment Company shareholders approved the 

following resolutions at the Extraordinary General 

Meeting, held on 30th March 2022 in the presence of 

representatives from the Central Bank of Bahrain and the 

Ministry of Industry, Commerce and Tourism, in 

relation to the strategic acquisition of Venture Capital 

Bank BSC (c) (“VCB”) based on the Board Circular 

provided by the Board to the shareholders and in 

accordance with article (17) of the Commercial 

Companies Law: 

a) Approved to issue up to 9,300,000 new ordinary 

shares of the Company, at a price of BHD 0.245 

each, to shareholders of “VCB”, or any other entity 

as may be agreed upon with VCB in exchange for 

their residual shareholding in VCB, in order to 

acquire up to 100% interest in VCB, subject to the 

approval of the Central Bank of Bahrain (CBB), 

Ministry of Industry, Commerce & Tourism 

(MOICT) and VCB shareholders approving the 

proposed transaction in their EGM. Such issuance of 

new ordinary shares of the Company will dilute 

existing shareholders by 6.2291%.  

b) Approved to waive their shareholders pre-emptive 

rights to subscribe for the new shares in accordance 

with Article (128) of the Commercial Companies 

Law.  

c) Approved to authorize the Board of Directors to 

negotiate and finalize the terms of the approved 

transactions, including amendment to price and 

terms of acquisition, and do and take all necessary 



 

 

actions and steps to give effect and execute the 

approved transactions and resolutions passed in the 

Meetings on behalf of the Company, including, but 

not limited to, sign the share sale and purchase 

agreements, business transfer agreements, sale 

contracts, share transfer contracts, undertakings, 

assignments, and all the required transaction 

documentation, as well as represent the Company 

before all governmental and non-governmental 

authorities, including, but not limited to, the CBB, 

the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, 

Bahrain Bourse and public and private notaries, and 

to delegate all or any of its powers thereof.  

Esterad Investment Company will continue to disclose 

developments periodically. The above transaction will 

be subject to VCB shareholders approval and the 

approval of the regulators. 

األثر على المركز 

 المالي

االستثمارية ش.م.ب أن تحدث الصفقة تأثيراً إيجابياً  تتوقع شركة استيراد

على بيانتها المالية على المدى المتوسط وكما سيساهم ذلك في ظهور 

 مجموعة من األنشطة التجارية والمالية الجديدة للشركة.

Esterad expects that the transaction to have a positive 

impact on the Company’s financial position in the 

medium term and to develop new financial and 

commercial activities for the Company. 

Impact on 

Financial 

Position 

إفصاحات سابقة ذات 

 صلة )إن وجدت(

5th December 2021 

31st January 2022 

3rd March 2022 

13th March 2022 (Board Circular) 

Previous 

relevant 

disclosures (if 

any) 
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