
 

 

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
1202نوفمبر 3  3 November 2021 Date 

 إسم الشركة
 شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

Ithmaar Holding B.S.C. 
Company 

Name 

 ITHMR ITHMR Trading Code رمز التداول

 الموضوع

 مع بالمباحثات المتعلقة التطورات آخر

"( بنك السالم. )"ب.م.ش بنك السالم

 مجموعة على السالم بنك استحواذ لمناقشة

 شركات لمجموعة التابعة األصول من

 .القابضة اإلثمار

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

 مستمرة فيشركة اإلثمار القابضة  ال تزال

 يتعلق فيما بنك السالم مع المباحثات

مجموعة من على بنك السالم  باستحواذ

األصول التابعة لمجموعة شركات اإلثمار 

الخاصة  دراساتال كما التزال .القابضة

بعملية المتعلقة  العناية المالية والقانونية ب

 . مستمرة االستحواذ المقترحة

 جوهرية معلومات أي عن اإلعالن وسيتم
 .حينها في

Ithmaar Holding is 

continuing its discussions 

with Al Salam Bank for 

the potential acquisition 

by Al Salam Bank of a 

group of assets from 

Ithmaar Holding’s group 

of companies. Financial 

and legal due diligence is 

being conducted in 

respect of the proposed 

transaction. 

 

Details of further material 

developments will be announced 

in due course. 

Material 

Information 



 

 

األثر على 

 المركز المالي

 دراساتيتم تقييم ذلك بناًء على نتائج س

بين  الشروط المحددةو العناية الواجبة

  لجهتين.ا

This is to be assessed based on 

the findings of the due diligence 

exercise and the agreement of 

terms between the two parties. 

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. )"اإلثمار  لشركة اإلثمار

 .القابضة"(

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"). 

Previous 

relevant 

disclosures (if 

any) 

 

 اإلسم
 Sameh Mohamed Fadhel سامح محمد فاضل مهمندار

Mahmandar 
Name 

المسمى 

 الوظيفي

 توقيع مخول
Authorized signatory Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 

 

 

 

 

 

 


