Press Release 18th November 2018

6 days left until the application deadline for APM Terminals
Bahrain Initial Public Offering (IPO)


Offering period closes on November 24th, 2018

Manama, Bahrain. The Initial Public Offering of APM Terminals Bahrain, offered at BHD
0.660 per share for a total of 20% of the company’s issued share capital, will culminate
this week on November 24th.
With six days left until the application deadline, potential investors can continue to
subscribe their interest in the APM Terminals IPO via the ten approved branches of Ahli
United Bank B.S.C. (AUB) in Bahrain, in Manama, Seef Mall (Muharraq), Gudaibiya, Riffa,
Sitra, Budaiya, Hamad Town, Isa Town Mall, Exhibition road, Mercado Mall (Saar) as well
as from Bahrain Bourse and APM Terminals Bahrain. An electronic version of the
prospectus of the IPO offering is also available on the websites of Bahrain Bourse
(www.bahrainbourse.com) and the Company (www.apmterminals.com/bahrainIPO) as
well as SICO (www.sicobank.com) for investors to download.
APM Terminals Bahrain, which exclusively operates the Kingdom’s only commercial port,
Khalifa Bin Salman Port (KBSP), is offering Bahraini and non-Bahraini investors an
opportunity to invest in a successful public-private partnership. The IPO valued at BHD
11,880,000, comprising 18,000,000 shares, is structured with 70% of the shares on offer
allocated to institutional investors (i.e., those applying for over 100,000 shares) while
30% of the shares will be allocated to retail investors (i.e., those applying for up to
100,000 shares).
A first for a transport and logistics company in the Kingdom to list on the Bahrain Bourse,
the results of IPO applications and allotment basis will be announced on November 26th
with the shares subsequently allotted to the investors on November 29th.
SICO is the mandated lead manager, underwriter and market maker, while Bahrain
Bourse is the Listing Exchange for the company and Trowers & Hamlins and Hassan
Radhi & Associates are the legal advisors. KPMG Fakhro are the financial due diligence
advisor and auditor to APM Terminals Bahrain while Bahrain Clear are the allotment
agent for the IPO and share registrar for the company.
APM Terminals Bahrain is a joint-venture between Netherlands-based APM Terminals
International BV (80%) and YBA Kanoo Holdings of Bahrain (20%), a leading diversified
regional business group. The company which operates a global network of 74 operating
ports and terminal facilities and over 117 Inland Services operations spread over 58
countries, is part of the A.P Moller – Maersk group, a global business headquartered in
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Copenhagen, Denmark, with activities in the transport and logistics industry, which
includes the biggest container ship operator in the world.
For
more
details,
please
www.apmterminals.com/bahrainIPO.
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خبر صحفي 18 :نوفمبر 8102
ستة أيام على اغالق باب اإل كتتاب العام في أسهم إي بي إم تيرمينالز البحرين
المنامة ،البحرين :بعد مرور عشرة ايام على بدأ االكتتاب العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين و إعالن الشركة عن
طرح  02%من رأس مالها الصادر لإلكتتاب .الذي تم تحديد سعره بمبلغ قدره  2...2د.ب للسهم الواحد ،تعلن الشركة
أن في نهاية األسبوع الحالي في اليوم الموافق  02نوفمبر تنتهي فترة األكتتاب ولن تقبل أي طلبات أكتتاب بعد هذا
الموعد .
مع تبقي ستة أيام فقط على إغالق باب االكتتاب ،يمكن للمستثمرين المهتمين تقديم الطلب عبر زيارة الفروع العشرة
المعتمدة للبنك األهلي المتحد وهم :المنامة ،مجمع السيف (المحرق) ،القضيبية ،البديع ،الرفاع ،سترة ،مدينة حمد ،مجمع
ً
إضافة إلى مكتب بورصة البحرين ومكتب شركة إي بي إم
مدينة عيسى ،شارع المعارض ومجمع المركادو (سار)،
تيرمينالز البحرين .كما تتوفر نسخ نشرة االكتتاب إلكترونيا ً على مواقع بورصة البحرين
البحرين
تيرمينالز
إم
بي
وإي
()www.bahrainbourse.com
( )www.apmterminals.com/bahrainIPOو(سيكو) (.)www.sicobank
هذا ويوفر إي بي إم تيرمينالز البحرين ،الشركة المشغلة الحصرية لميناء خليفة بن سلمان ،الفرصة للمستثمرين من
األفراد والمؤسسات من البحرينيين وغير البحرينيين لالستثمار في شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص .وتصل
قيمة االكتتاب إلى مبلغ قدره  0080028222دينار بحريني ،بينما يصل إجمالي عدد أسهم الشركة المطروحة إلى
 ،0082228222وسيتم تخصيص  02%من أسهم الطرح األولي لإلكتتاب العام لمستثمري الجملة (المستثمرين الذين
قدمو طلبات لشراء ما هو أكثر من  0228222سهم من أسهم الطرح) ،ومن جانب آخر ،سيتم تخصيص الـ 02%
المتبقية من أسهم الطرح لمستثمري التجزئة (المستثمرين الذين قدمو طلبات لشراء ما يقل عن أو يساوي  0228222سهم
من أسهم الطرح).
والجدير بالذكر أن هذا األكتتاب يعتبر األول من نوعه لشركات قطاع النقل واللوجستيات في المملكة وأول أدراج لشركة
تعمل في هذا القطاع في بورصة البحرين .هذا و سيتم اإلعالن عن نتائج طلبات االكتتاب وطريقة تخصيص األسهم في
 0.نوفمبر ،وستليه بعد ذلك عملية تخصيص األسهم للمستثمرين في  02نوفمبر.
يعتبر (سيكو) مدير اإلكتتاب و متعهد تغطية اإلكتتاب وصانع السوق  ،بينما تم تعيين البنك األهلي المتحد بوصفه بنك
اإلستالم ولديه عشرة فروع معتمدة وموزعة على أنحاء المملكة ،هذا إلى جانب توفر مكتبين لالستالم الطلبات في
بورصة البحرين وإي بي إم تيرمينالز البحرين خالل فترة االكتتاب .وستكون بورصة البحرين هي سوق اإلدراج و
التداول ألسهم الشركة ،و كذلك تم تعيين كل من تراورز أند هاملينز وحسن رضي ومشاركوه بإعتبارهم المستشارين
القانونيين .كما تتولى شركة كي بي إم جي فخرو مسؤولية المدقق الخارجي لحسابات الشركة ومستشار الفحص المالي
النافي للجهالة ،ومن جهة أخرى ،تم تعيين شركة البحرين للمقاصة كوكيل التخصيص ومسجل األسهم للشركة.
شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين هي شركة مشتركة بين شركة اي بي ام تيرمينالز العالمية التي تتخذ من مدينة الهاي
بهولندا مقراً لها ( ،)02%وشركة يوسف بن أحمد كانو القابضة في البحرين ( ،)02%التي تعتبر مجموعة رائدة متعددة
الجنسيات في مجال األعمال والتجارة .تشغل الشركة شبكة مراسي عالمية تشتمل على  02ميناء ومرسى ،وأكثر من
 000عملية للخدمات البرية موزعة على  80بلداً ،وتنتمي الشركة لمجموعة إي بي مولر ميرسك العالمي ،أكبر شركة
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لنقل وشحن الحاويات في العالم التي يقع مقرها الرئيسي في كوبنهاغن ،الدنمارك ،والمتخصصة أيضا ً في النقل البحري
واللوجستيات.
لمعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات ،بإمكان المهتمين االتصال على رقم  +200 00808200أو زيارة
.www.apmterminals.com/bahrainIPO

#انتهى#

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
بوجا ريكي شارما
ميماك أوجلفي البحرين
المكنب+351 05710581 :
Pooja.sharma@ogilvy.com
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