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Company Name 
 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
 المصرف العالميتتم عملية اإلستحواذ على مجموعة جي إف إتش المالية 

GFH Completes Acquisition of Global Banking Corporation 
 الموضوع

Information 

والمتعلق بالموضوع  2020أغسطس  23باإلشارة الى اإلفصاح السابق الصادر بتاريخ 

عملية  بدأت إجراءات قد ابأنهالتوضيح تود مجموعة جي إف إتش المالية ، أعاله

لتصل الى  2020في شهر يناير  %21.8بواقع  حصتهالزيادة اإلستراتيجية اإلستحواذ 

من خالل عدة  . وقد تم اإلستحواذالمصرف العالمي في %50.4حصة أغلبية بنسبة 

ت الموافقة على تحويل الحصص تم ، كما مليون دوالر أمريكي 21.6 صفقات تقدر بـ

 . 2020 مارسمن قبل مساهمين المصرف العالمي في شهر

 

الى المجموعة ستبدء بمجرد اإلنتهاء من  األسهمملية التأشير بتحويل الجدير بالذكر أن ع

اح عن اإلفص الى شركة إستثمارية، لذلك تمالعالمي  التأشير بتغيير رخصة المصرف

 المعنية.عملية اإلستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات 

 

With reference to the previous disclosure dated 23rd August 2020 

pertaining to the subject, GFH Financial Group would like to inform 

its shareholders and the markets that it had initiated the transaction 

for the acquisition of an additional 21.8% stake in Global Banking 

Corporation B.S.C. (“GB Corp”) in the month of January 2020, giving 

the Group a majority stake of 50.4%.  The acquisition has been done 

through several deals with a total value of US$21.6 million, and GB 

Corp’s shareholders’ approval was obtained in March 2020.  

 

It is worth to mention that the process of shares registration will be 

reflected with the change of license of GB Corp to an Investment 

Firm license, thus, the disclosure on the acquisition has been made 

after obtaining the approval of the concerned authorities.  

 

 المعلومة 



 

Expected Financial 

Impact  

امت حيث قصفقة شراء تساومية، ب نتجاستمالك حصة إضافية في المصرف العالمي 

صافي تدفقات نقدية  و الف دوالر أمريكي 8,418 المجموعة باحتساب شهرة سلبية بمبلغ

 .ألف دوالر أمريكي 32,856 بمبلغ

The acquisition of additional stake in GBCORP resulted in a bargain 

purchase and the Group has recognized negative goodwill of US$ 

8,418 thousand and net cash inflow of US$ 32,856 thousand. 
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