Offeror

مقدم العرض

Offeree

متلقي العرض

Kuwait Finance House K.S.C.P (“KFH” or the “Offeror”) voluntary conditional offer to acquire 100%
of the issued and paid up ordinary shares of Ahli United Bank B.S.C. (“AUB” or the “Offeree”) by
way of a share swap at an exchange ratio of 1 New KFH Share for each 2.325581 AUB Shares.

Form No.:

:إستمارة رقم

 من%100  (“بيتك” أو “مقدم العرض”) الطوعي المشروط لالستحواذ على.ع.ك.م.عرض بيت التمويل الكويتي ش
 (“األهلي المتحد” أو “متلقي العرض”) عن.ب.م.األسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش
. من أسهم األهلي المتحد2.325581  سهم جديد في بيتك مقابل1 طريق تبادل األسهم بناء على نسبة تبادل

This Acceptance and Transform Form is for use in the Kingdom of Bahrain. AUB Shareholders
submitting their Acceptances in Kuwait must approach Kuwait Clearing Company directly.

 يجب على مساهمي البنك األهلي المتحد الذين.إستمارة القبول والتحويل هذه مخصصة لالستخدام في مملكة البحرين
.يقدمون قبولهم في الكويت التواصل مع الشركة الكويتية للمقاصة مباشرة

If the Requisite Acceptances are received and the offer has been announced unconditional as to acceptances, AUB
Shareholders who did not accept the Offer prior to the Initial Offer Closing Date can, if they wish to, accept the Offer, until
the Final Offer Closing Date.

 يمكن لمساهمين األهلي المتحد الذين لم،في حالة استالم القبول المطلوب وإعالن العرض غير مشروط فيما يتعلق بالقبول
. حتى تاريخ إغالق العرض النهائي، إذا رغبوا في ذلك،يقبلوا العرض قبل تاريخ إغالق العرض األولي قبول العرض

إستمارة القبول والتحويل

ACCEPTANCE AND TRANSFER FORM
Last Trading Date for AUB Shares:
Offer Opening Date:
Initial Offer Closing Date:
Offer Acceptance / Rejection Announcement Date:
Final Offer Closing Date:
Effective Date:

22 March 2020
26 March 2020
15 April 2020 (subject to extension)
15 April 2020
12 May 2020
Expected to be 18 May 2020

Terms capitalised herein shall have the same meanings as defined in the Offer Document dated 24 February 2020.

.2020  فبراير24 المصطلحات المعرفة هنا تحمل نفس المعاني المذكورة في مستند العرض بتاريخ

Y
L
N

Identification Data: (Please complete where applicable)

) (الرجاء ملئ الخانات متى إنطبقت:بيانات الهوية

Investor Number (IN) at Bahrain Clear, if available:

:)رقم المستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة (إن كان متوفرًا

A. Individual
مساهم رئيسي
Primary Shareholder

AUB Shareholder

) مساهمون مشتركون (إن وجد/مساهم مشترك
Joint Shareholder(s) (if any)

Full Name:
Full Name in Arabic:
Nationality:
CPR / National ID Number:

N
E

CPR / National ID Issuing Country:
CPR / National ID Expiry Date:
Passport Number:
Passport Issuing Country:
Passport Expiry Date:

M
I
C

B. Institution / legal entities
 للشخص االعتباري/ االسم المسجل للمنشأة
Registered Name of the Institution / legal entity:
االسم المسجل للمنشأة باللغة العربية
Registered Name in Arabic:
 الشخص االعتباري/ نوع المنشأة
Institution / legal entity Type:
 للشخص االعتباري/ رقم السجل التجاري للمنشأة
Institution / legal entity Commercial Registration (CR) No.:
بلد التسجيل
Country of Registration:

1. Contact Information:

S

E
P

Block No.:
Country:
Fax:

 أفراد.أ

مساهم في األهلي المتحد
:االسم بالكامل بالعربية

O

:الجنسية

:رقم بطاقة الهوية الوطنية

:المصدر لبطاقة الهوية الوطنية
ُ البلد
:تاريخ إنتهاء بطاقة الهوية الوطنية
:رقم جواز السفر
:المصدر لجواز السفر
ُ البلد
:تاريخ إنتهاء جواز السفر

 أشخاص إعتبارية/  المنشآت.ب

فوض بالتوقيع
َّ الم
ُ
Authorised Signatory Name:
للمفوض بالتوقيع
ُ رقم بطاقة الهوية الوطنية
Authorised Signatory CPR/National ID Number:
للمفوض بالتوقيع
ُ تاريخ إنتهاء بطاقة الهوية
Authorised Signatory CPR/National ID Expiry Date:
للمفوض بالتوقيع
ُ رقم جواز السفر
Authorised Signatory Passport Number:
للمفوض بالتوقيع
ُ تاريخ إنتهاء جواز السفر
Authorised Signatory Passport Expiry Date:

: بيانات االتصال.1

Address (Primary residential address for individuals and registered address for institutions / legal entities):
Office/Flat/House No.:

:آخر تاريخ تداول
:تاريخ إفتتاح العرض
:تاريخ إغالق العرض األولي
: رفض العرض/ تاريخ اإلعالن عن قبول
:تاريخ إغالق العرض النهائي
:تاريخ النفاذ

2020  مارس22
2020  مارس26
) (قابل للتمديد2020  أبريل15
2020  أبريل15
2020  مايو12
2020  مايو18 متوقع في

:) لألشخاص اإلعتبارية/ العنوان (العنوان السكني األساسي لألفراد والعنوان المسجل للشركات

: المنزل/ الشقة/ رقم المكتبBuilding No.:

: رقم المبنىRoad:

: رقم المجمعP.O. Box / Postal Code:

:طريق

: الرمز البريدي/.ب. صCity:

: البلدMobile No.:

:المدينة

: رقم الهاتف النقالTelephone:

:رقم الهاتف

: الفاكسEmail:

:البريد اإللكتروني

2. Shareholder Offer Acceptance Confirmation: (Please tick √ confirming your acceptance)

) (يرجى وضع عالمة √ لتأكيد موافقتك: تأكيد قبول العرض من قبل المساهم.2

Number of AUB Shares currently owned: ________________________________ AUB Shares

 ________________________________ سهم في األهلي المتحد:عدد أسهم األهلي المتحد المملوكة حاليًا

(Insert the total number of Shares for which the Share Exchange Offer is accepted. If no number is inserted or a number inserted is greater or smaller
than your registered holding of AUB Share(s) or those physical Share(s) tendered for acceptance of the Offer and you have signed this form, this form will
be returned to you for correction and resubmission. Any corrected form must be resubmitted and received by the Receiving Agent on or before the Initial
Offer Closing Date or the First Closing Date, where applicable.)

 إذا لم يتم إدخال أي رقم أو إدخال رقم أكبر أو أصغر من حصتك المسجلة في.(أدخل العدد اإلجمالي لألسهم التي تم قبول عرض تبادل األسهم لها
 سيتم إرجاع هذه اإلستمارة،أسهم األهلي المتحد أو حصتك المتمثلة في صورة أسهم مادية والتي تم تقديمها لقبول العرض ووقعت هذه اإلستمارة
 يجب إعادة إرسال أي إستمارة تم تصحيحها واستالمها بواسطة وكيل االستالم وذلك في أو قبل تاريخ إغالق العرض األولي.إليك للتصحيح وإعادة التقديم
) حيثما ينطبق ذلك،أو تاريخ اإلغالق األول

SHARE EXCHANGE OFFER: I/we have carefully read and fully understood the Offer Document and wish to surrender our
entire shareholding of AUB Shares in exchange for New KFH Shares at the Exchange Ratio of 2.325581 AUB Shares for 1 New
KFH Share delivered on the Effective Date

 نرغب نحن في التنازل عن/ فهمنا مستند العرض فهمًا تامًا وأرغب أنا/ قرأنا وفهمت/ نحن قد قرأت/ أنا:عرض تبادل األسهم
 سهم في األهلي2.325581  مساهمتنا في األهلي المتحد في مقابل أسهم جديدة في بيتك بنسبة تبادل/كامل مساهمتي
.المتحد لكل سهم واحد جديد من أسهم بيتك يسلم في تاريخ النفاذ

3. Share Mortgage Information

 معلومات األسهم المرهونة.3

Our/my AUB Shares are currently mortgaged or pledged:

Yes

نعم

If yes, I/we confirm we have attached the permission from the mortgagee to allow our participation in the Offer
I/we, the undersigned, being the current registered shareholder(s) of AUB, and having received, read and fully understood the Offer Document, together
with the Offeree Board Circular, submit this Acceptance and Transfer Form with my/our acceptance of the Offer and hereby unconditionally agree to
surrender the AUB Shares indicated in this form which shall be transferred upon my/our acceptance of the Offer, as indicated above, in exchange for New
KFH Shares at the Exchange Ratio (as I/we have indicated above) and as per the terms and conditions of the Offer Document. I/we understand that the
Offer is subject to the Conditions Precedent as detailed in the Offer Document and accordingly may or may not be effected.

Date of submission of this Form of Acceptance and Transfer:
Signed by or for and on
behalf of the AUB Primary
Shareholder:

No

:أسهمنا في األهلي المتحد مرهونة حاليًا/أسهمي

ال

 أرفقنا إذن من المرتهن للسماح بمشاركتنا في العرض/ أننا قد أرفقت/ نحن نؤكد أني/ فأنا أؤكد،إذا كانت اإلجابة بنعم
 وبعد استالم مستند العرض، كوننا المساهمين الحاليين المسجلين في األهلي المتحد/ الموقعين أدناه كوني المساهم الحالي المسجل/ نحن الموقع/أنا
 نوافق/ وأوافق، بقبولنا العرض/ نقدم إستمارة القبول والتحويل هذه بقبولي/ أقدم،وقراءته وفهمه فهمًا تامًا إلى جانب تعميم مجلس إدارة متلقي العرض
 قبولنا للعرض كما وردت اإلشارة إليه أعاله/المشار إليها في هذه اإلستمارة والتي تُحال بعد قبولي
ُ  نتنازل عن أسهم األهلي المتحد/دون شرط على أن أتنازل
 ندرك أن/ أدرك. أشرنا إليه أعاله) وبحسب الشروط واألحكام الواردة في مستند العرض/في مقابل أسهم بيتك الجديدة بنسبة تبادل األسهم (كما أشرت
. وأنه وفق ذلك يجوز تنفيذه أو عدم تنفيذه،المبينة في مستند العرض
ُ العرض يخضع إلستيفاء الشروط المسبقة

[DD / MM / YYYY]

] سنة/ شهر/ [يوم:تاريخ تقديم إستمارة القبول والتحويل هذه
 تم التوقيع من قبل أو نيابةAUB Joint shareholder
 عن المساهم الرئيسيsignature (if any)
:في األهلي المتحد

توقيع المساهم المشترك
) (إن ُوجد:في األهلي المتحد

OFFICIAL USE ONLY

:لالستخدام الرسمي فقط

Agent Name:

: اسم الوكيلDate Received:
: توقيع الوكيلBranch Received:

Agent Signature:

Notes:

For use of the Receiving Agent:
Verified by:

: تاريخ االستالمAgent Stamp:

:ختم الوكيل

:الفرع المستلم
:إلستخدام وكيل االستالم فقط
:تمت المعاينة والتأكيد من قبل

:مالحظات

Important Instructions for Completion and Submission of this Acceptance and Transfer Form

تعليمات مهمة بخصوص استكمال إستمارة القبول والتحويل وتقديمها
يجــب قــراءة مــا يلــي اقترانــً بالمعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض .كمــا ُيعمــل بالتعريفــات الــواردة فــي مســتند العــرض بشــأن إســتمارة القبــول والتحويــل هــذه.
المقدمــة فــي مســتند العــرض وإســتمارة القبــول والتحويــل هــذه ُيعتــد بالتعليمــات الــواردة فــي إســتمارة القبــول والتحويــل
فــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن التعليمــات ُ
هذه.

The following should be read in conjunction with the information contained in the Offer Document. Definitions contained in the Offer Document
shall also apply to this Acceptance and Transfer Form. In case of any conflict between the instructions provided in the Offer Document and this
Acceptance and Transfer Form, the instructions in the Acceptance and Transfer Form prevail.

ســيطلب مــن جميــع مســاهمي األهلــي المتحــد حملــة أســهم األهلــي المتحــد فــي البحريــن الراغبيــن فــي قبــول العــرض تقديــم الوثائــق التاليــة باليــد
إلــى وكيــل االســتالم فــي البحريــن أو الفــروع المشــاركة:

All AUB Shareholders of AUB BB Shares willing to accept the Offer will be required to submit by hand the following
documentation to the Bahrain Receiving Agent or the Participating Branches:

التقديم من قبل األفراد
يجب على مساهمي األهلي المتحد من األفراد الذين يرغبون في قبول العرض تقديم المستندات التالية:
.1

إستمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛

.2

النسخة األصلية أو النسخة المصدقة ،ونسخة من إثنين من مستندات تحديد الهوية التالية:
أ.

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للفرد؛ و

ب .بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو مستند معادل.
 .3إثبــات لعنــوان الســكن الدائــم .يمكــن أن يكــون اإلثبــات نســخة مــن فاتــورة مرافــق حديثــة ،أو كشــف حســاب مصرفــي ،أو بيــان مشــابه مــن بنــك أو مؤسســة ماليــة
أخــرى مرخصــة فــي الدولــة صــدرت خــال ثالثــة أشــهر قبــل تقديمهــا ،أو وثائــق رســمية  -مثــل البطاقــة الذكيــة  -مــن جهــة عامــة  /حكوميــة ،أو عقــد إيجــار؛
.4

إذا كان لــدى أحــد مســاهمي األهلــي المتحــد رقــم مســتثمر حالــي فحينئــذ يجــب تقديــم إثبــات لرقــم المســتثمر فــي شــكل بطاقــات مســتثمر ببورصــة البحريــن
أو كشــف حســاب ،أو طباعــة شاشــة نظــام بورصــة البحريــن أو صــورة إخطــار تخصيــص مــن اكتتــاب عــام أولــي ســابق فــي موعــد ال يســبق عــام 2006؛

.5

شــهادات األســهم األصليــة لمســاهمي األهلــي المتحــد حاملــي شــهادات أســهم األهلــي المتحــد الورقيــة .يجــب علــى أصحــاب الشــهادات الورقيــة التالفــة أو
المفقــودة الحصــول علــى بديــل لشــهاداتهم مباشــرة مــن البحريــن للمقاصــة قبــل تقديمهــم إلســتمارة القبــول والتحويــل .كبديــل لشــهادات األســهم الورقيــة
ألســهم األهلــي المتحــد ،يمكــن لحاملــي شــهادات األســهم الورقيــة التالفــة أو المفقــودة الحصــول علــى أخــرى إلكترونيــة مــن البحريــن للمقاصــة مــن دون أي
تكاليــف إضافيــة؛

.6

كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛

 .7يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية عندما يقوم شخص بالتوقيع نيابة عن أحد مساهمي األهلي المتحد بموجب وكالة:
أ .النســخة األصليــة أو النســخة المصدقــة وصــورة مــن جــواز الســفر ســاري المفعــول أو وثيقــة الســفر الدوليــة للشــخص الــذي يتقــدم بالطلــب ويوقــع نيابــة عــن
أحــد مســاهمي األهلــي المتحــد؛
ب .النســخة األصليــة أو النســخة المصدقــة وصــورة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة ســارية المفعــول أو وثيقــة معادلــة للشــخص الــذي يتقــدم بطلــب ويوقــع نيابــة
عــن أحــد مســاهمي األهلــي المتحــد؛ و
ج .النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من الوكالة الموثقة (أو صورة مصدقة/أبوستيل منها إذا كانت الوكالة صادرة من خارج مملكة البحرين)،
القصر:
 .8يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن
ّ
أ .النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة وصــورة مــن جــواز ســفر ســاري المفعــول أو وثيقــة ســفر دوليــة ســارية للوصــي القانونــي الــذي يتقــدم بالطلــب ويوقــع
نيابــة عــن القاصــر؛
ب .النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة وصــورة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة ســارية المفعــول صــادرة مــن الحكومــة أو وثيقــة معادلــة للوصــي القانونــي الــذي
يتقــدم بالطلــب ويوقــع نيابــة عــن القاصــر؛ و
ج .النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة وصــورة مــن إثبــات الوصايــة علــى القاصــر المتقــدم بالطلــب ،مــا لــم يكــن الوصــي القانونــي الــذي يوقــع نيابــة عــن القاصــر
هــو والــد القاصــر.

Y
L
N

For submissions by individuals
AUB Shareholders who are individuals and who wish to accept the Offer must submit the following documents:
;1. the original signed Acceptance and Transfer Form
2. the original or Certified Copy and a copy of the following two forms of identification:
a. the individual’s valid passport or valid international travel document; and
b. the individual’s valid national identification card or an equivalent document,
3. proof of permanent residential address. The proof can consist of a copy of a recent utility bill, bank statement or similar statement from
another bank or financial institution licensed in the country, which have been issued within three months prior to their presentation, or
;official documentation, such as a smartcard, from a public/governmental authority, or a tenancy agreement
)”4. if an individual AUB Shareholder has an existing Investor Number (“IN”), proof of such IN is required in the form of a Bahrain Bourse (“BB
investor card or statement of account, or a BB system print-screen or an allotment notice from a previous initial public offering in Bahrain
;of no earlier than 2006
5. original share certificates for those AUB Shareholders holding physical AUB Shares. Holders of physical AUB Shares that have been
misplaced or damaged are required to obtain replacements of such shares directly from Bahrain Clear (“BC”) prior to submitting their
Acceptance and Transfer Form. As an alternative to physical AUB Shares, holders of lost or damaged physical AUB Shares may also
;approach BC to have such replacement shares issued in electronic form at no additional cost
;6. a statement of account from BC or a BB registered broker in respect of AUB Shares held in electronic form
7. the following additional documents are required when a person is signing on behalf of an individual AUB Shareholder by way of a power
of attorney:
a. the original or Certified Copy and copy of the valid passport or international travel document of the person applying and signing on
;behalf of the individual AUB Shareholder
b. the original or Certified Copy and copy of the valid national identification card or an equivalent document of the person applying and
signing on behalf of the individual AUB Shareholder; and
c. the original or Certified Copy and copy of the notarized (or where from outside the Kingdom of Bahrain, apostilled/legalized) power of
attorney,
8. the following additional documents are required for applications on behalf of Minors:
a. the original or Certified Copy and copy of the valid passport or valid international travel document of the legal guardian applying and
;signing on behalf of the Minor
b. the original or Certified Copy and copy of the government-issued valid national identification card or an equivalent document of the
legal guardian applying and signing on behalf of the Minor; and
c. unless the legal guardian signing on behalf of the Minor is the Minor’s father, the original or Certified Copy and copy of the proof of
guardianship to the applying Minor.

التقديم من قبل المنشآت  /األشخاص إعتبارية

For submissions by institutions / legal entities

يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:
.1

إستمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛

.2

صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للمنشأة  /للشخصية اإلعتبارية؛

.3

صورة من عقد تأسيس المنشأة  /الشخصية االعتبارية ونظامها األساسي أو ما يعادلهما؛

.4

النســخة األصليــة أو نســخة مصدقــة وصــورة مــن إثنيــن مــن مســتندات تحديــد الهويــة التاليــة اآلتيــة فيمــا يتعلــق بالتوقيــع الفــردي نيابــةً عــن المنشــأة /الشــخصية
اإلعتباريــة:
أ .جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول للفرد؛ و
ب .بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للفرد أو ما يعادلها.

O

N
E

.5

إذا كان لــدى المنشــأة رقــم مســتثمر حالــي فحينئــذ يجــب تقديــم إثبــات رقــم المســتثمر فــي صــورة بطاقــة مســتثمر ،أو كشــف حســاب ،أو طباعــة شاشــة لنظــام
بورصــة البحريــن أو صــورة إخطــار تخصيــص مــن االكتتــاب العــام األولــي الســابق الــذي ال يســبق اصــداره عــام 2006؛

.6

شــهادات األســهم األصليــة لحاملــي أســهم األهلــي المتحــد مــن خــال شــهادات األســهم الورقيــة .يجــب علــى أصحــاب الشــهادات الورقيــة التالفــة أو المفقــودة
الحصــول علــى بديــل لشــهاداتهم مباشــرة مــن البحريــن للمقاصــة قبــل تقديمهــم إلســتمارة القبــول والتحويــل .كبديــل لشــهادات األســهم الورقيــة ألســهم
األهلــي المتحــد ،يمكــن لحاملــي شــهادات األســهم الورقيــة التالفــة أو المفقــودة الحصــول علــى أخــرى إلكترونيــة مــن البحريــن للمقاصــة مــن دون أي تكاليــف
إضافيــة؛

 .7كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛ و

 .8النســخة األصليــة وصــورة مــن المســتند الــذي يخــول الشــخص (األشــخاص) الــذي (الذيــن) يظهــر توقيعــه (توقيعاتهــم) فــي إســتمارة القبــول والتحويــل للتوقيــع
علــى هــذا المســتند بالنيابــة عــن المنشــأة .يمكــن أن يكــون هــذا المســتند إمــا وكالــة وإمــا قــرارًا مــن مجلــس إدارة المنشــأة.
أي مما يلي:
يجب تقديم جميع استمارات القبول والتحويل المكتملة البيانات باليد  -باإلضافة إلى الوثائق المطلوبة  -إلى ّ
.1

مكتب وكيل االستالم في البحرين المذكور في البند  6.2من مستند العرض خالل مدة العرض؛ أو

.2

الفروع المشاركة المذكورة في البند  6.2من مستند العرض خالل مدة العرض.

فــي جميــع األحــوال ،يجــب أن تصــل المســتندات إلــى أحــد المواقــع المذكــورة أعــاه فــي موعــد أقصــاه نهايــة يــوم العمــل فــي تاريــخ إغــاق العــرض األولــي أو تاريــخ اإلغــاق
األول ،حيثمــا ينطبــق ذلــك.
فــي وقــت تقديــم إســتمارة القبــول والتحويــل المكتملــة البيانــات يجــب علــى وكيــل االســتالم فــي البحريــن ،أو الفــروع المشــاركة التحقــق مــن صحــة جميــع صــور وثائــق
هويــة كل مــن مســاهمي األهلــي المتحــد المشــاركين باإلضافــة إلــى إســتمارة القبــول والتحويــل المقدمــة .يتعيــن علــى مســاهمي األهلــي المتحــد الذيــن ينــوون
قبــول العــرض والذيــن يحملــون أســهم مرهونــة فــي األهلــي المتحــد تقديــم تصريــح خطــي أصلــي مــن المرتهــن فــي صيغــة مقبولــة مــن مقــدم العــرض أو وكيــل
االســتالم فــي البحريــن.

إعتبارات مهمة
يجب إتباع اإلرشادات المهمة اآلتية عند ملء إستمارة القبول والتحويل:
.1

All institutions must provide the following documentation:
;1. the original signed Acceptance and Transfer Form
;2. a copy of a valid commercial registration certificate of the institution / legal entity
;3. a copy of the memorandum and articles of association, or equivalent, of the institution / legal entity
4. the original or Certified Copy and a copy of the following two forms of identification in respect of the individual signing on behalf of the
institution/legal entity:
a. the individual’s valid passport or valid international travel document; and
b. the individual’s valid national identification card or an equivalent document,
5. if the institution has an existing IN, proof of such an IN is required in the form of a BB investor card or statement of account, or a BB system
;print-screen, or an allotment notice from a previous initial public offering in Bahrain of no earlier than 2006
6. original share certificates for those institutions holding AUB Shares in physical form. Holders of physical AUB Shares that have been
misplaced or damaged are required to obtain replacements of such shares directly from BC prior to submitting their Acceptance and
Transfer Form. As an alternative to physical AUB Shares, holders of lost or damaged physical AUB Shares may also approach BC to have
;such replacement shares issued in electronic form at no additional cost
7. a statement of account from BC or a BB registered broker in respect of their AUB Shares held in electronic form; and
8. the original and copy of the document authorizing the person(s), whose signature(s) appear(s) on the Acceptance and Transfer Form to
sign such document on behalf of the institution. Such a document can be either a power of attorney or a resolution of the board of the
institution.
All completed Acceptance and Transfer Forms, together with the required documentation, should be submitted by hand to any of:
1. the desk of the Bahrain Receiving Agent listed in section 6.2 of the Offer Document during the Offer Period; or
2. the Participating Branches listed in section 6.2 of the Offer Document during the Offer Period.
In all cases the documents should reach one of the above locations no later than the close of business on the Initial Offer Closing Date or the
)First Closing Date, where applicable.
At the time of submission of a completed Acceptance and Transfer Form, the Bahrain Receiving Agent or the Participating Branches shall verify
the validity of all copies of each participating AUB Shareholder’s identification documents along with the submitted Acceptance and Transfer
Form. AUB Shareholders intending to accept the Offer and who hold AUB Shares that are mortgaged will have to provide original written
clearance from the mortgagee in a form acceptable to the Offeror or the Bahrain Receiving Agent.

يجــب فقــط إســتخدام إســتمارة القبــول والتحويــل المحــددة التــي تــم اســتالمها عــن طريــق البريــد أو تــم الحصــول عليهــا مــن المكتــب المشــارك لوكيــل االســتالم
فــي البحريــن أو الفــروع المشــاركة (راجــع القســم “ - 6.2وكالء االســتالم والفــروع المشــاركة” مــن مســتند العــرض للعناويــن والمواقــع ذات الصلــة) ،وتعبئتهــا
بالكامــل وفقــً للتعليمــات الــواردة فيهــا.

.2

في حالة مساهمون األهلي المتحد المشتركون يمكن فقط استخدام إستمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من قبل جميع المساهمون المشتركون.

.3

أي مــن أســهم األهلــي المتحــد محفوظــة لــدي مديــري اســتثمار فحينئــذٍ يجــب أن يتــم توقيــع إســتمارة القبــول والتحويــل مــن قبــل مديــر االســتثمار
فــي حالــة كانــت ٍّ
وإرســالها مــع صــورة مــن المســتند الــذي ينــص علــى منصــب مديــر االســتثمار بصفتــه مديــر إســتثمار لمســاهم األهلــي المتحــد .يجــب أن توضــح إســتمارة القبــول
والتحويــل المالكيــن المســتفيدين مــن أســهم األهلــي المتحــد وأن يتــم تقديمهــا مــع التفويــض الموقــع المحــدد.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في البحرين بالحق في رفض أية إستمارة قبول وتحويل إذا:
.1

لم تتم تعبئة إستمارة القبول والتحويل من جميع النواحي ،أو تم تعبئتها بمعلومات غير صحيحة؛

.2

لم يتم إدراج أي من المعلومات الواردة أعاله في إستمارة القبول والتحويل؛ أو

.3

تــم إســتالم إســتمارة القبــول والتحويــل إلــى جانــب جميــع المســتندات المذكــورة أعــاه مــن قبــل وكيــل االســتالم فــي البحريــن بعــد إنتهــاء العمــل فــي تاريــخ إغــاق
العــرض األولــي.

يحتفــظ مقــدم العــرض ووكيــل االســتالم فــي البحريــن بالحــق فــي قبــول  -حســب تقديرهــم  -اســتمارات القبــول والتحويــل المكتملــة حســب األصــول إذا لــم تقــدم
المعلومــات الــواردة أعــاه بالكامــل ولكــن تــم توفيــر معلومــات ووثائــق كافيــة أو تــم اســتحصالها بطريقــة أخــرى لالمتثــال لجميــع القوانيــن واللوائــح األخــرى المتعلقــة
بمعرفــة عميلــك ومتطلبــات مكافحــة غســيل األمــوال والقوانيــن واألنظمــة األخــرى المطبقــة علــى مقــدم العــرض والعــرض.
يتعين على مساهم األهلي المتحد القيام بما يلي:
.1

الموافقــة علــى نقــل أي معلومــات عــن مســاهم األهلــي المتحــد إلــى أي ســلطات تنظيميــة ذات عالقــة مــن قبــل وكيــل االســتالم فــي البحريــن ،أو المســجل ،أو
مقــدم العــرض ،أو متلقــي العــرض (حســب مقتضــى الحــال) ،أو مندوبيهــم ،وأي نقــل مســتقبلي لمثــل هــذه المعلومــات مــن قبــل هــذه الســلطات التنظيميــة؛

.2

اإلقــرار بأنــه نظـرًا لمتطلبــات مكافحــة غســيل األمــوال المعمــول بهــا داخــل البحريــن ،قــد يطلــب وكيــل االســتالم فــي البحريــن ،أو مقــدم العــرض ،أو متلقــي العــرض
(حســب مقتضــى الحــال) تحديــد هويــة مســاهم (مســاهمي) األهلــي المتحــد ومصــدر األمــوال قبــل معالجــة اســتمارات القبــول والتحويــل؛

.3

تعويــض وكيــل االســتالم فــي البحريــن ،أو مقــدم العــرض ،أو متلقــي العــرض (حســب مقتضــى الحــال) وإبــراء ذمتهــم بصفــة دائمــة ضــد أي خســارة ناشــئة عــن
عــدم معالجــة إســتمارة القبــول والتحويــل ،إذا لــم يتــم تقديــم المعلومــات المطلوبــة مــن قبــل مســاهم األهلــي المتحــد فــي غضــون الوقــت المخصــص بمــا يرضــي
الطــرف طالــب هــذه المعلومــات؛ و

.4

اإلدراك والموافقــة بجــواز اإلحتفــاظ بأســهم بيتــك الجديــدة التــي مــن المفتــرض اصدارهــا إلــى مســاهم األهلــي المتحــد حتــى يتــم اإلنتهــاء مــن عمليــة التحقــق مــن
الهويــة المطلوبــة مــن قبــل وكيــل االســتالم فــي البحريــن ،أو مقــدم العــرض ،أو متلقــي العــرض (حســب مقتضــى الحــال).

الوفاء بالشروط المسبقة
يخضــع تنفيــذ العــرض الســتيفاء الشــروط المســبقة المذكــورة فــي الفقــرة  5.7مــن مســتند العــرض أو تنــازل عنهــا (إذا انطبــق ذلــك) .يجــب علــى المســاهمين و /أو
المســتثمرين المحتمليــن فــي األهلــي المتحــد العلــم بــأن هــذا العــرض يخضــع للوفــاء بالشــروط المســبقة أو التنــازل عنهــا (إذا انطبــق ذلــك) ،وأنــه يكــون مشــروطًا بــأن
ـاء عليــه ،يجــوز أن يصبــح العــرض أو ال يصبــح مشــروطًا؛ لذلــك يجــب علــى المســاهمين و /أو
يصبــح العــرض أو ُيعلــن عــن كونــه غيــر مشــروط مــن جميــع النواحــي .وبنـ ً
المســتثمرين المحتمليــن فــي األهلــي المتحــد توخــي الحــذر عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة الخاصــة باألهلــي المتحــد .يجــب علــى األشــخاص الذيــن لديهــم شــك فيمــا
يتعلــق باإلجــراء الــذي يجــب عليهــم اتخــاذه استشــارة ُوســطائهم ،أو وكالئهــم ،أو محاميهــم ،أو محاســبيهم المحترفيــن ،أو غيرهــم مــن المستشــارين المحترفيــن.

اإلقرارات والتعهدات
.1

أدرك /ندرك وأوافق /نوافق على العرض وفقًا للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.

.2

أدرك /نــدرك أنــه بقبولــي /قبولنــا وتقديمــي /تقديمنــا إســتمارة القبــول والتحويــل المســتكملة يصبــح القبــول غيــر قابــل لإللغــاء وال يمكــن ســحبه مــن قِ بلــي/
قبلنــا ســواء كليــً أو جزئيــً باســتثناء إذا ،فــي تاريــخ إغــاق العــرض النهائــي ،ظلــت الشــروط المســبقة غيــر مســتوفاة أو غيــر ُمتنــازل عنهــا .يحــق لقابــل العــرض
ســحب قبولــه بعــد  14يومــً مــن تاريــخ إغــاق العــرض األولــي ،إذا لــم يصبــح العــرض غيــر مشــروط مــن ناحيــة القبــول المطلــوب بحلــول هــذا التاريــخ.

.3

المتنــازل عنهــا بموجــب
المــاك القانونيــون والمســتفيدون ألســهم األهلــي المتحــد ُ
أقــر /نقــر بــأن أســم المســاهم /أســماء المســاهمين فــي األهلــي المتحــد هــم ُ
العــرض.

.4

قــد تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المطلــوب الحصــول عليهــا وجميــع المتطلبــات القانونيــة التــي يلــزم االمتثــال لهــا أو مراعاتهــا كــي تكــون إســتمارة
القبــول والتحويــل هــذه قانونيــة وســارية وفــق قوانيــن أي واليــة قضائيــة أخضــع /نخضــع لهــا واالمتثــال لهــا ومراعاتهــا.

.5

المشــار إليهــا أعــاه مــن حســابي /حســابنا لــدى شــركة
أفــوض /نفــوض شــركة البحريــن للمقاصــة ومقاصــة الكويــت للقيــام بتحويــل أســهم األهلــي المتحــد ُ
البحريــن للمقاصــة ومقاصــة الكويــت والتنــازل عنهــا مقابــل تبــادل أســهم بيتــك الجديــدة (كمــا وردت اإلشــارة إليــه أعــاه).

.6

جميع المعلومات المستكملة أعاله صحيحة ودقيقة.

 .7أنــا  /نحــن أقبــل /نقبــل وأوافــق /نوافــق علــى اســتخدام وتبــادل بياناتــي /بيناتنــا الشــخصية /بمــا فــي ذلــك البيانــات الشــخصية الحساســة وفقــً لقانــون البحريــن
رقــم  30لعــام  2018بشــأن قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية.
 .8إقرار المساهم بالموافقة على تبادل المعلومات المتعلقة بملكيته ألسهم المتحد بين مقاصة البحرين والكويت ضمن تنفيذ إجراءات االستحواذ.

IM

C
E

Important Considerations

The following important directions should be followed when completing the Acceptance and Transfer Form:
1. Only the prescribed Acceptance and Transfer Form received by mail or collected from the participating desk of the Bahrain Receiving
Agent or the Participating Branches (refer to Section 6.2 - ‘The Receiving Agents and the Participating Branches’ of the Offer Document
for the relevant addresses and locations) should be used, and completed in full in accordance with the instructions contained therein.
2. In the case of joint owners of AUB Shares only one Acceptance and Transfer Form may be used and signed by all such joint owners.
3. In the case of any AUB Shares held by investment managers, the Acceptance and Transfer Form should be signed by the investment
manager and sent along with a copy of the document reflecting the investment manager’s position as the investment manager for the
AUB Shareholder. The Acceptance and Transfer Form must state the beneficial owners of the AUB Shares and be provided together with
their specific signed mandate.
The Offeror and the Bahrain Receiving Agent reserve the right to reject any Acceptances and Transfer Forms if:
;1. the Acceptance and Transfer Form is not completed in all respects or is completed with incorrect information
2. any of the information stated above is not included in or with the Acceptance and Transfer Form; or
3. the Acceptance and Transfer Form along with all of the above documents is received by the Bahrain Receiving Agent after the close of
business on the Initial Offer Closing Date.
The Offeror and the Bahrain Receiving Agent reserve the right to accept, at its sole discretion, duly completed Acceptance and Transfer
Forms where the information set out above has not been provided in its entirety but sufficient information and documentation has been
provided or otherwise procured to comply with all applicable laws and regulations associated with know your client and anti-money laundering
requirements and other laws and regulations applicable to the Offeror and the Offer have been complied with.
The AUB Shareholder shall:
1. consent to the passing on of any information about the AUB Shareholder to any relevant regulatory authorities by the Bahrain Receiving
Agent, the registrar, the Offeror or the Offeree (as the case may be) or their delegates and any onward transmission by those regulatory
;authorities of such information
2. acknowledge that due to money laundering requirements operating within Bahrain, the Bahrain Receiving Agent, the Offeror or the Offeree
(as the case may be) may require identification of the AUB Shareholder(s) and source of funds before the Acceptance and Transfer Forms
;can be processed
3. hold the Bahrain Receiving Agent, the Offeror or the Offeree (as the case may be) harmless and indemnified and shall keep them held
harmless and indemnified against any loss arising from the failure to process the Acceptance and Transfer Form, if information as has
been required from the AUB Shareholder has not been provided within the allotted time to the satisfaction of the party requesting such
information; and
4. understand and agree that any New KFH Shares to be issued to the AUB Shareholder may be retained pending the completion of any
verification of identity required by the Bahrain Receiving Agent, the Offeror or the Offeree (as the case may be).
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Fulfilment of Conditions Precedent
The implementation of the Offer will be subject to the fulfilment or waiver, where applicable, of the Conditions Precedent stated in Section 5.7
of the Offer Document. AUB Shareholders and/or potential investors of AUB should note that the Offer is subject to the satisfaction or waiver
(where applicable) of the Conditions Precedent and conditional upon, the Offer becoming or being declared unconditional in all respects.
Accordingly, the Offer may or may not become unconditional. Shareholders and/or potential investors of AUB should therefore exercise caution
when dealing in the securities of AUB. Persons who are in doubt as to the action they should take should consult their licensed brokers,
dealers, solicitors, professional accountants or other professional advisers.

Representation and declaration
1. I/we have, understood, and hereby accept the Offer in accordance with the terms contained in the Offer Document.
2. I/we understand that by my/our acceptance and submission of the completed Acceptance and Transfer Form, the Acceptance becomes
irrevocable and cannot be withdrawn by me/us either in whole or in part except if, as at the Final Offer Closing Date, the Conditions
Precedent remain unfulfilled or have not been waived. An acceptor will be entitled to withdraw his acceptance after 14 days from the Initial
Offer Closing Date, if the Offer has not become unconditional as to Requisite Acceptances by that date.
3. I/we confirm that the AUB Shareholder names mentioned above are the legal and beneficial owners of the AUB Shares surrendered
pursuant to the Offer.
4. All consent required to be obtained and all legal requirements necessary to be complied with or observed in order for this Acceptance and
Transfer Form to be lawful and valid under the laws of any jurisdiction to which I am/we are subject to have been obtained, complied with
and observed.
5. I/we hereby authorise Bahrain Clear and Kuwait Clearing Company to effect the transfer of the AUB Shares indicated above from my/our
account with Bahrain Clear/Kuwait Clearing Company surrendered in exchange of New KFH Shares (as indicated above).
6. All the information completed above is true and accurate.
7. I/we accept and consent to the use and the sharing of my/our personal data including sensitive personal data in accordance with Bahrain
Law No. 30 of 2018 regarding the Personal Data Protection Law (PDPL).
8. I/we agree to share and exchange information relating to my/our ownership of AUB Shares between Bahrain Clear and Kuwait Clearing
Company for the purpose of effecting the Offer.

