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4 days left for submissions of acceptances for the NBB offer to 
acquire BISB 
Offer closes on January 15, 2020 
 

The voluntary acquisition of Bahrain Islamic Bank (BISB) by National Bank of Bahrain (NBB) 
will close this week on January 15, 2020. 

With four days left until the application deadline, shareholders of BISB who wish to 

participate in the offer may do so by visiting one of the participating branches of BISB 

including the Head Office in the Diplomatic Area, Budaiya, Hamad Town, and Arad or one 

of NBB’s participating branches including NBB’s Head Office in Manama, Tubli, Seef Mall, 

Atrium Mall, and Al Istiqlal Highway. Shareholders can also visit SICO’s receiving desk at 

the Bahrain Bourse.  All completed and signed acceptance and transfer forms are to be 

submitted by close of business on the final closing date of January 15, 2020.  BISB 

shareholders participating in the offer will receive their payment in cash or shares at the 

option and discretion of each BISB shareholder on the settlement date of January 22, 

2020. 

Participation in the offer is optional, and BISB shareholders opting not to participate in the 

offer are not required to submit any forms. 

On December 31, 2019  an announcement was made that the acceptances by BISB 

shareholders of the NBB offer reached a total of 47.64% of the issued share capital of 

BISB exceeding the 40.94% minimum acquisition condition and thereby rendering the offer 

unconditional as to acceptances by BISB shareholders.  

The transaction will take place at either cash of BHD 0.117 per BISB share or a share 

exchange at a ratio of BHD 0.167 NBB shares per BISB share, each at the option of the 

BISB shareholder.  

 

-  Ends    -  
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 2.1 bn in assets under 

management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain and also 

oversees three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage, a specialised 

regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS), and a Saudi-based asset management provider, SICO 

Financial Saudi Company. Headquartered in the Kingdom of Bahrain with a growing regional and international presence, 

SICO has a well-established track record as a trusted regional bank offering a comprehensive suite of financial solutions, 

including asset management, brokerage, investment banking, and market making, backed by a robust and experienced 

research team that provides regional insight and analysis of more than 90 percent of the region’s major equities. Since 

inception in 1995, SICO has consistently outperformed the market and developed a solid base of institutional clients. Going 

forward, the bank’s continued growth will be guided by its commitments to strong corporate governance and developing 

trusting relationships with its clients. The bank will also continue to invest in its information technology capabilities and the 

human capital of its 100 exceptional employees. 
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 صحفيبيان 

   2020يناير  11–المنامة، مملكة البحرين 

 

 
رين على بنك البح لإلستحواذلقبول لعرض بنك البحرين الوطني أيام على اغالق باب استالم استمارات ا أربعة

 االسالمي 
  2020يناير  15النهائي   اإلغالقتاريخ 

 
 

  2020يناير  15 فيالوطني على بنك البحرين اإلسالمي هذا األسبوع بنك البحرين  إلستحواذ الطوعي لعرضا ينتهي
 

عن  ي بنك البحرين اإلسالمي  الراغبين في المشاركة في العرض القيام بذلكملمساهأيام على العرض يمكن أربعة ومع تبقي 
في المنطقة لبنك البحرين اإلسالمي  المكتب الرئيسي فرع  ، بما في ذلكالفروع المشاركة لبنك البحرين اإلسالمي أحد زيارة طريق

  ك، بما في ذلالمشاركة أو بزيارة أحد فروع بنك البحرين الوطني ،الرفاع  ، أوعراد أو، مدينة حمد ، أو البديعالدبلوماسية ، أو 
كما   .اإلستقاللشارع  أو ،أتريوم او مجمع ، أو مجمع السيف ، أو توبلي ،المنامةفي لبنك البحرين الوطني فرع المكتب الرئيسي 

القبول و التحويل المستكملة و  استماراتلتقديم  وذلك ، بورصة البحرين مقر لسيكو فيالتابع  تالم االس وكيل يمكن زيارة مكتب
بنك  مساهمو سيستلم و .2020يناير  15 يوم النهائي اإلغالق تهاء ساعات العمل بتاريخقبل انالموقعة 

ي ف ارادة كل منهم وذلك ومحض خيارمقابل تبادل األسهم اما أسهماً او نقداً بناء على المشاركون في العرض  اإلسالمي البحرين
 .2020يناير  22بتاريخ  يوم التسوية

 
 .رضالمشاركة في العفي راغبين ال غير ي بنك البحرين اإلسالمي ملمساهغير ملزم اختياري و  ومن الجدير بالذكر أن هذا العرض

 
هذا وقد تم اإلعالن في 31 ديسمبر 2019، عن وصول نسبة استحواذ بنك البحرين الوطني على حصص رأس المال الصادرة 

لبنك البحرين اإلسالمي إلى إجمالي 47.64%، بما يفوق الحد األدنى المشروط لالستحواذ والذي يبلغ 40.94%، ومن 

 ثم يصبح العرض غير مشروط بالنسبة لموافقات مساهمي بنك البحرين اإلسالمي.

وسوف تتم هذه العملية إما عن طريق خيار العرض النقدي وهو مقابل نقدي  بقيمة 0.117 دينار بحريني لكل سهم من أسهم بنك 

البحرين اإلسالمي أو عن طريق خيار عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمعدل تبادل يبلغ 0.167 سهم جديد في بنك 

 البحرين الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي، وذلك بناء على خيار مساهمي بنك البحرين اإلسالمي.

 

 -انتهى-  
 نبذة عن سيكو

  

اإلدارة  صل قيمة األصول تحتتمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة و صناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية، وت

دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تشرف على ثالث شركات تابعه مليار  2.1لديها إلى أكثر من 

ي شركة االستثمارية، وه ومملوكه لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق

يكو من مقرها الرياض .وتتخذ سإقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية. اما الثالثة "شركة سيكو السعودية المالية" )قيد التأسيس( متخصصة في ادارة األصول و 

ة إلنجازات باعتبارها مصرفاً إقليمياً موثوق به يقدم مجموعة متكاملمملكة البحرين مقًرا له، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل با

أمهر الخبراء يوفر رؤية  من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت 1995من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  بالمائة 90ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

 سخ بإطار حوكمة مؤسساتيةلها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الرا

 100 ي الذي يتألف من نحوقوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئه. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشر

 .موظف متميز
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