
   

 

Disclosure of Material Information 

 

To: Bahrain Bourse 

 

Investcorp Holdings B.S.C. would like to announce the following material information: 

 
 اإلفصاح عن معلومات جوهرية

 

 بورصة البحرينالسادة /  

 

 ش.م.ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:  إنفستكورب القابضة  تعلن شركة .
 

 Date 12/5/2021 التاريخ

 إسم الشركة

ش.م.بإنفستكورب القابضة    

Investcorp Holding B.S.C. 
Company Name 

 INVCORP Trading Code رمز التداول

 الموضوع

، سعر تعليق تداول األسهم العادية إلنفستكورب القابضة ش.م.ب.

أسهم إنفستكورب ومدة عرض الخروج تبعاً لشطب إدراج 

 القابضة ش.م.ب. من بورصة البحرين

Suspension of trading of Ordinary shares of Investcorp 

Holdings B.S.C, the Exit Offer Price and Period 

pursuant to the Delisting of Investcorp Holdings 

B.S.C.’s shares from Bahrain Bourse. 

Subject 

 المعلومات الجوهرية

تم إصدار هذا اإلعالن بغرض إبالغ مساهمي الشركة عن تعليق تداول  

 .2021مايو   12أسهمها العادية مع إغالق سوق التداول بتاريخ 

باإلشارة إلى الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشورة 

، تعلن  2021يونيو  2، والمزمع عقدها بتاريخ 2021مايو  5بتاريخ 

الشركة أن سعر العرض المطروح على المساهمين الراغبين في  

دوالر أمريكي للسهم )لكلمة "العرض"   11.50الخروج من الشركة هو 

في تعميم مجلس اإلدارة(. تم احتساب سعر العرض المعنى المبين لها 

وهو    2021مايو   12على أساس سعر إغالق السوق ألسهم الشركة في 

 آخر يوم تداول في أسهم الشركة.

Material 

Information 



 

،  2021مايو   5كما هو منصوص عليه في تعميم مجلس اإلدارة المؤرخ 

  27بتاريخ  مساء   2مايو وتنتهي في الساعة    13تبدأ مدة العرض بتاريخ 

. على المساهمين الراغبين في قبول العرض تقديم استمارة 2021مايو 

  27مساء بتاريخ    2القبول بعد استيفاء متطلباتها في موعد أقصاه الساعة 

 .2021مايو 

قبل اتخاذ أي قرار، يتم تذكير المساهمين بمراجعة جميع المستندات  

بورصة البحرين   المتعلقة بشطب إدراج األسهم العادية للشركة من

وتحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، بما في ذلك الدعوة الجتماع 

 الجمعية العامة غير العادية، تعميم مجلس اإلدارة وملحقاته.

This announcement is to inform the Company’s 

shareholders that the trading in the Company’s ordinary 

shares was suspended at the end of the trading hours on 

12 May 2021. 

Following the publication of the EGM notice on 5 May 

2021, and that is scheduled to be held 2nd June 2021, the 

Company announces that the Offer price extended to 

shareholders who are intending to exit the Company is 

USD 11.50 per share (“Offer” has the meaning attributed 

to it in the Board of Directors’ Circular). The Offer price 

is based on the closing market price of the Company’s 

shares on 12 May 2021, which is the last trading day 

before the suspension of trading in the Company’s 

shares. 

As stated in the Board of Directors’ Circular dated 5 

May 2021, the Offer period shall start on 13 May 2021 

and shall end at 2pm on 27 May 2021. Shareholders who 

intend to accept the Offer are reminded to submit the 

completed Acceptance Form in accordance with its 

terms by no later than 2pm on 27 May 2021. 

Prior to making any decision, shareholders are hereby 

reminded to review all the documents in relation to the 



 

Delisting and Conversion of Investcorp Holdings B.S.C. 

including the EGM notice, the Board’s circular and its 

appendices.  

 

األثر على المركز 

 المالي

 ال يوجد

None 

Impact on 

Financial 

Position 

إفصاحات سابقة ذات  

 صلة )إن ُوجدت(

 2021مايو   5

5 May 2021 

Previous 

relevant 

disclosures (if 

any) 

 

 Abbas Rizvi Name اإلسم

 Authorised signatory Title المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع  

 
 

 

 

 


