Disclosure of Material Information
To: Bahrain Bourse
Solidarity Bahrain B.S.C would like to announce the following material information:
اإلفصاح عن معلومات جوهرية
 بورصة البحرين/ السادة
:ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه.م.تعلن شركة سوليدرتي البحرين ش
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ب.م.سوليدرتي البحرين ش

إسم الشركة

SOLID

رمز التداول

Progress update regarding
the Merger of Solidarity التطورات المتعلقة باندماج سوليدرتي
Bahrain B.S.C (“Solidarity”) ب ("سوليدرتي") مع.م.البحرين ش
with T’azur B.S.C. (c)
)"ب (م) ("تآزر.م.شركة تآزر ش
(“T’azur”)
Solidarity would like to
announce the completion of
due-diligence process in
relation to the proposed
merger with T’azur. The
financial, legal, and actuarial
advisors have submitted
their reports and the same
are
currently
under
consideration.

التاريخ

الموضوع

تود سوليدرتي إحاطة السادة
المساهمين بإنتهاء إجراءات العناية
الواجبة على عملية الدمج المقترح مع
، وسلَم المستشارون الماليون.تآزر
 واإلكتواريون تقاريرهم،والقانونيون
.والتي هي حاليا ً قيد الدراسة

Further material information وسيتم اإلعالن عن أية معلومات
will be announced in due
 حسب اللوائح،جوهرية في حينها
course as per the relevant
.والقوانين ذات الصلة
regulations and laws.

المعلومات
الجوهرية

Impact on
Financial
Position

To be assessed.

األثر على المركز المالي تحت التقييم

1. Solidarity issued a letter of
intent to T’azur on 25th
October 2020 to confirm
Solidarity’s interest in the
merger of T’azur’s Bahrain
operations with Solidarity.

 قامت شركة سوليدرتي بإرسال.1
2020  أكتوبر25 خطاب نوايا بتاريخ
إلى شركة تآزر للتأكيد على رغبة
سوليدرتي على دمج تآزر (العمليات
المتعلقة بمملكة البحرين فقط) مع
.سوليدرتي

األثر على المركز
المالي

2. On 2nd November 2020  افصحت، 2020  نوفمبر2  في.2
Solidarity announced that سوليدرتي بأن مجلس إدارة تآزر قد
the Board of Directors of قدم الموافقة المبدئية على خطاب
T’azur has provided its in.النوايا
principle acceptance to the
Letter of Intent
Previous
relevant
disclosures (if
any)

3. On 2nd December 2020,
Solidarity announced that
Solidarity has appointed
financial, legal and actuarial
advisors
to
undertake
detailed due-diligence in
relation to the proposed
merger with T’azur.

 افصحت، 2020  ديسمبر2  في.3
سوليدرتي بقيامها بتعيين مستشار
مالي و قانوني و إكتواري لتولي مهام
إجراءات العناية الواجبة على عملية
.الدمج المقترح مع تآزر

4. Progress update regarding  تحديث عن آخر التطورات المتعلقة.4
the Merger of Solidarity with بإندماج سوليدرتي مع تآزر و المعلن
T’azur published on 4th
.2021  يناير4 عنها في
January 2021.

إفصاحات سابقة
ذات صلة (إن
)ُوجدت

5. On 1st February 2021,
Solidarity
Bahrain
has
confirmed the expected time
for the completion of the
proposed
merger
as
mentioned in the interview
published on Al Ayam
newspaper with the CEO of
Solidarity Bahrain B.S.C,
Mr. Jawad Mohammed.

 قامت، 2021  فبراير1  في.5
سوليدرتي البحرين بتأكيد الموعد
المتوقع إلتمام االندماج المقترح كما
ورد في اللقاء الصحفي المنشور في
صحيفة األيام مع الرئيس التنفيذي
/ب السيد.م.لسوليدرتي البحرين ش
.جواد محمد

6. On 2nd February 2021,  افصحت، 2021  فبراير2  في.6
Solidarity
Bahrain
has سوليدرتي بأنه قد تم فعليا ً البدء
announced that the due بإجراءات العناية الواجبة على عملية
diligence process in relation
.الدمج المقترح مع تآزر
to the proposed merger with
T’azur have been started.
7. Progress update regarding  تحديث عن آخر التطورات المتعلقة.7
the Merger of Solidarity with بإندماج سوليدرتي مع تآزر و المعلن
T’azur published on 3rd
.2021  مارس3 عنها في
March 2021.
8. Progress update regarding  تحديث عن آخر التطورات المتعلقة.8
the ongoing due-diligence بإجراءات العناية الواجبة بواسطة
by the appointed advisors المستشارين المعينين والمعلن عنها في
published on 4th April 2021.
.2021  ابريل4
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