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APM Terminals Shares Commences Trading on Bahrain Bourse
Bahrain Bourse announced on 9th December 2018 the listing of APM Terminals
Bahrain (‘APMT”) under the trading symbol APMTB, where a ringing bell
ceremony was held to mark the commencement of trading on APMT shares in the
presence of H.E. Zayed bin Rashid Alzayani, Minister of Industry, Commerce, &
Tourism and Minister in Charge of Bahrain Bourse, the Governor of the Central
Bank of Bahrain H.E. Rasheed AlMaraj, H.E. Kamal bin Ahmed, Minister of
Transportation and Telecommunications, along with CEOs of listed companies and
officials of Bahrain Bourse.
On his part, Sh. Khalifa Bin Ebrahim Al Khalifa Chief Executive Officer of Bahrain
Bourse said: “We are pleased to welcome the listing of APMT, the exclusive
manager and operator of Khalifa Bin Salman Port, on Bahrain Bourse. This listing
will enrich the diversification of the sectors on Bahrain Bourse and widens the
investment opportunities and horizon for investors.”
“The listing of APMT on Bahrain Bourse marks an important milestone towards
achieving our strategic objectives in terms of attracting new issuers from fast
growth economic sectors and expanding the Bourse’s investor base. APMT
became the first IPO issuer listed on BHB to utilize Bahrain Clear’s newly
developed eIPO platform, a sophisticated and efficient solution for online IPO
subscription via a dedicated portal, which was able to capture 90% of the
subscriptions received, which includes eIPO & bIPO.” Sh. Khalifa added.
Shaikh Khalifa congratulated the executive management of APMT on the success
of the IPO, wishing the company further success in its future plans to support the
economy of the Kingdom of Bahrain. Further, Sh. Khalifa expressed his gratitude
and appreciation to all parties involved for their continuous efforts and
coordination to ensure the success of the IPO particularly the CBB, the Ports &
Maritime Affairs, and SICO.
Mark Hardiman, CEO/Managing Director, APM Terminals Bahrain said, “This is a
historic day as APM Terminals Bahrain has become the first transport and logistics
company in the Kingdom to be listed on the Bahrain Bourse. The results of our

IPO have surpassed our expectations as it has been one of the most successful
IPOs in Bahrain’s recent history in terms of investor participation with 97.4 million
shares being applied for. This is a testament to the public’s trust in APM Terminals
Bahrain in its efforts to continue leading Bahrain’s maritime sector towards
further growth and development.”
Commenting on the IPO, SICO’s CEO, Najla Al-Shirawi said: “APMT’s IPO brings to
market a key player in Bahrain’s logistics and supply chain industry and a proxy to
the Kingdom’s economy and its growth prospects. We are particularly pleased to
have been part of this landmark transaction that has generated strong investor
demand on the local and regional level, and that falls in line with our commitment
to contribute to the growth and development of Bahrain’s financial markets. I
look forward to SICO’s participation in future transactions on the Bahrain Bourse
and I wish the APMT team the best of luck as they join the ranks of publicly-listed
companies.”
The trading of APMT Bahrain will be traded under the trading symbol (APMTB) in
the IPO Market for a duration of six months according to the procedures followed
in the market, and will then be transferred to the regular market to be traded
under the Services Sector. Following the listing of APMT, the total number of
listed companies at Bahrain Bourse rose to 44 companies.
APMT is the exclusive manager and operator of Khalifa Bin Salman Port, the only
general commercial port facility in Bahrain and handles all containerized cargo to
and from Bahrain in addition to general cargo.
It is worth mentioning that APMT has completed in November 2018 an Initial
Public Offering (IPO), where 18 million shares were offered at 0.660 per share
representing 20% of the company’s total issued share capital. The IPO was met
with strong retail & institutional demand resulting in an oversubscribed offer with
funded applications totaling 6.8 X the institutional offer size and 2.2 X the retail
offer size. An overall oversubscription resulted from funded applications 5.4 X the
offer size. The share price of APMTB closed at BD 0.765 at the end of the first
trading session, increasing by 16% above the offer price.
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بدء التداول على أسهم إي بي إم تيرمينالز في بورصة البحرين
أعلنت بورصة البحرين يوم األحد الموافق  9ديسمبر عن إدراج شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين
) ،(APMTو تم قرع الجرس في قاعة التداول إلعالن بدء التداول على أسهم الشركة في احتفال
مميز بمقر بورصة البحرين بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة
والسياحة الوزير المسئول عن بورصة البحرين وسعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف
البحرين المركزي و سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصالت واالتصاالت باإلضافة إلى عدد
من الرؤساء التنفيذيين بالشركات المدرجة وأعضاء اإلدارة التنفيذية ببورصة البحرين.
ومن جهته ،صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله إننا
سعداء بالترحيب بشركة إي بي إم تيرمينالز المشغل الحصري لميناء خليفة بن سلمان ،لالنضمام إلى
بورصة البحرين حيث سيساهم هذا اإلدراج في إثراء التنوع في القطاعات المدرجة على بورصة
البح رين كما سيساهم في توسعة آفاق الفرص االستثمارية للمستثمرين لما يمثله هذا اإلدراج من ناحية
كونه حدثا نوعيا هاما لتحقيق أهداف البورصة االستراتيجية الرامية إلى جذب جهات مصدرة جديدة
من القطاعات االقتصادية األسرع نموا من جهة وتوسيع قاعدة المساهمين في البورصة من جهة
أخرى .ونوه الشيخ خليفة بأن شركة إي بي إم تيرمينالز تعد أول شركة مدرجة تستفيد من خدمات
اإلكتتاب االلكتروني  eIPOوهي إحدى أكثر الخدمات تطورا وفاعلية في مجال االكتتاب
االلكتروني ،حيث تم إستقطاب  %09من طلبات اإلكتتاب عن طريق اإلكتتاب االلكتروني ،الذي
يشمل المنصة اإللكترونية والوسطاء المشاركون".
وقد هنأ الشيخ خليفة اإلدارة التنفيذية لشركة إي بي إم تيرمينالز على نجاح عملية االكتتاب ،متمنياً
للشركة دوام التوفيق والنجاح في كافة خططها المستقبلية الداعمة لالقتصاد الوطني .كما أعرب
الشيخ خليفة عن شكره لجميع الجهات على مساعيها الدؤوبة وتنسيقها المستمر متمثلة في مصرف
البحرين المركزي ،شؤون الموانئ والمالحة البحرية ،وشركة سيكو إلنجاح عملية االكتتاب.
وعلق السيد مارك هارديمان الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين:
"انه ليوم تاريخي حيث أصبحت إي بي إم تيرمينالز البحرين أول شركة للنقل والخدمات اللوجستية
في مملكة البحرين يتم إدراجها في بورصة البحرين .لقد تجاوزت نتائج االكتتاب العام توقعاتنا حيث
تعتبرمن أنجح االكتتابات العامة في تاريخ المملكة الحديث من حيث مشاركة المستثمرين الذين تقدموا
بطلب الحصول على  0..9مليون سهم .وهذا دليل على ثقة الجمهور في إي بي إم تيرمينالز
البحرين وفي جهودها لمواصلة التميز في القطاع البحري البحريني نحو مزيد من النمو والتنمية ".
ومن جانبها علقت السيدة نجالء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو بالقول" :إن الطرح األولي
التكتتب ررتك إ يي إ ترريرابل اليرررن رير إل الوو يوبميب ريرورب يي قطبع الخديبت
اللوجوتر ويوتفرد ريروي ين قوة االقتصبد اليررراي وإيتكباربت ايوه .إااب وعداء يأن اتكون ج ءا
ين مذا االتكتتب الذ رهد اجبرب تكيررا واقيبال ين جبا اليوتثيررن عل اليوتوررن اليرلي
واإلقلريي ،ومو يب رتيبر يع الت اياب اليتواصل يدع يوررة الايو والتطور ألووا اليبل يي

ييلتك اليرررن .وإااي أتطلع إل يربرتك ورتكو يي الي رد ين األتكتتبيبت األولر والثباور يي
يورص اليرررن ،وأتيا لفرر إ يي إ ترريرابل اليرررن تكل التوير والاجبح يع ااييبيه إل
قبيي الررتكبت اليوبمي العبي ".
وسيتم تداول شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين تحت الرمز ) (APMTBفي سوق االكتتابات األولية
لمدة ستة أشهر وذلك حسب اإلجراءات المتبعة في السوق على أن يتم نقلها إلى السوق النظامي ليتم
تداولها ضمن قطاع الخدمات .وبإدراج شركة أي بي إم تيرمينالز البحرين يصل إجمالي عدد
الشركات المدرجة في البورصة إلى  99شركة.
وتعد شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين المشغل الحصري لميناء الشيخ خليفة بن سلمان ،الميناء
التجاري العام الوحيد في مملكة البحرين كما تتولى شئون الرقابة على العمليات التي تتم في الميناء
بما في ذلك عملية نقل البضائع التي تتم من البحرين.
ومن الجدير بالذكر أن شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين استكملت في شهر نوفمبر إجراءات
طرحها األولي لالكتتاب بطرح  81مليون سهم وذلك بسعر طرح يبلغ  669فلسا للسهم أي ما يمثل
 %02من رأس مالها الصادر حيث نتج عنه تغطية اإلكتتاب  6.6ضعف لفئة المؤسسات وتغطية
اإلكتتاب  2.2ضعف لفئة األفراد ،وتغطية إجمالي حجم اإلكتتاب  4.9ضعف ،مما يمثل إقباال كبيرا
من جانب المؤسسات المحلية واإلقليمية واألفراد .وقد أغلق سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين
عند  765فلسا في نهاية أول جلسة تداول مرتفعا بنسبة  %66عن سعر الطرح.

لمحة عامة
تأسست بورصة البحرين عام  606.وهي حاليا سوق متعددة األصول ذات تنظيم ذاتي .توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات
والخدمات للمستثمرين ومصدري األوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات اإلدراج والتداول والتسوية واإليداع المركزي لمختلف األدوات
المتوفرة على منصة البورصة .وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول االستثمار والتداول وإقرانها بأفضل
الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبية لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه .إن االبتكار والتعاون وروح الريادة
هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة األعمال وتفاعل نا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه األسس جميعها على تقديم
"واحة الفرص االستثمارية".
الستفساراتكم العامة ،يرجى التواصل:

مرفأ البحرين المالي
يوابة المرفأ ،الطابق الرابع
ص.ب3293 :.
المنامة ،مملكة البحرين
هاتف(+973) 17261260 :
فاكس(+973) 17213061 :
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www.bahrainbourse.com
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