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Wissam Haddad, Head of Investment Banking and Real Estate

National Bank of Bahrain offer to acquire Bahrain Islamic Bank
receives the required minimum threshold of BISB shareholders
acceptances and is now unconditional as to acceptances
An official announcement has been made that the National bank of Bahrain (NBB) offer to acquire
Bahrain Islamic Bank (BISB) is now unconditional as to acceptances after 47.64% of Bahrain
Islamic Bank shareholders have accepted the offer. Therefore, the condition of 70% ownership by
NBB of the issued share capital of BISB has been met as confirmed by SICO the Issue Execution
Advisor, Receiving Agent and Allotment Agent.
On December 31, 2019 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 is one of Bahrain’s largest to date and 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. This would result in a market capitalization of BISB at
approximately BHD 124 million.
“Shareholders of BISB who have not yet participated in the offer may do so by visiting one of the
participating branches of NBB or BISB or SICO’s receiving desk at the Bahrain Bourse before the
final closing date,” said Wissam Haddad, Head of Investment Banking and Real Estate at SICO.
“The offer will remain open for further acceptances and for the fulfilment of other conditions
detailed in the Offer Document for a period of 15 calendar days from December 31, 2019. The final
closing date is January 15, 2020 and BISB shareholders participating in the offer will receive their
payment in cash or shares on the settlement date of January 22, 2020.“
Details of the offer can also be downloaded from the websites of NBB, BISB, or SICO.
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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 and a
specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS), and a Saudi-based asset management
provider, SICO Financial Saudi Company (under formation) 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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وسام حداد ،رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية والعقارات

حصول عرض بنك البحرين الوطني لإلستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي على الحد األدنى من النسبة المطلوبة من موافقات
المساهمين للتحول لعرض غير مشروط بالموافقات
تم األعالن الرسمي عن تحول عرض بنك البحرين الوطني لإلستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي إلى عرض غير مشروط بالموافقات
بعد ان وافق  %47.64من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي على عملية االستحواذ ،مما أدى إلى استيفاء شرط وصول ملكية بنك البحرين
الوطني في حصص رأس المال الصادرة لبنك البحرين اإلسالمي إلى  ،%70وذلك كما أكدت سيكو مستشار تنفيذ اإلصدار،
ووكيل االستالم ،ووكيل التخصيص.
بعد ان تم األعالن في  31ديسمبر  ،2019عن وصول نسبة استحواذ بنك البحرين الوطني على حصص رأس المال الصادرة لبنك البحرين
اإلسالمي إلى إجمالي  ،%47.64بما يفوق الحد األدنى المشروط لالستحواذ والذي يبلغ  ،%40.94ومن ثم يصبح العرض غير
مشروط بالنسبة لموافقات مساهمي بنك البحرين األسالمي.
تعتبر هذه العملية واحدة من أكبر عمليات االستحواذ في تاريخ البحرين حتى اآلن .وسوف تتم إما عن طريق خيار العرض النقدي وهو مقابل
نقدي بقيمة  0.117دينار بحريني لكل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي أو عن طريق خيار عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي
بمعدل تبادل يبلغ  0.167سهم جديد في بنك البحرين الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي ،وذلك بناء على خيار مساهمي
بنك البحرين اإلسالمي ،مما سوف يحقق قيمة سوقية تبلغ  124مليون دينار بحريني لبنك البحرين اإلسالمي.
"يمكن لمساهي بنك البحرين اإلسالمي الذين لم يشاركوا بعد في العرض القيام بذلك عن طريق زيارة أحد الفروع المشاركة لبنك البحرين
الوطني ،أو بنك البحرين اإلسالمي ،أو بزيارة مكتب وكيل االستالم لسيكو في مقر بورصة البحرين ،وذلك قبل انتهاء ساعات العمل
بتاريخ اإلغالق النهائي " ،كما أشار وسام حداد ،مدير الخدمات المصرفية االستثمارية والعقارات في سيكو .وأضاف قائال" :ال
يزال العرض ساريا لتلقي المزيد من إستمارات القبول ،وللوفاء ببعض الشروط األخرى الموضحة في مستند العرض و ذلك لمدة 15
النهائي فسيكون يوم  15يناير  ،2020و سيتلقى مساهمو بنك يوما تقويميا اعتبارا من  31ديسمبر  .2019أما تاريخ اإلغالق
البحرين اإلسالمي المشاركون في العرض مدفوعاتهم أسهما أو نقدا في يوم التسوية بتاريخ  22يناير ".2020
يمكن الحصول على كافه المعلومات المتعلقة بالعرض من خالل زياره المواقع اإللكترونية لبنك البحرين الوطني،أو بنك البحرين
اإلسالمي،أو سيكو
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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة و صناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة
لديها إلى أكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تشرف على ثالث شركات تابعه
ومملوكه لها بالكامل ،إحداهما ه ي سيكو للوساطة المالية ،وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وهي شركة
إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية .اما الثالثة "شركة سيكو السعودية المالية" (قيد التأسيس) متخصصة في ادارة األصول و مقرها الرياض .وتتخذ سيكو من
مملكة البحرين مقرا له ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها مصرفا إقليميا موثوق به يقدم مجموعة متكاملة
من الحلول المالية ،بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية
ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام  ،1995دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت
لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو قدما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية
قوي ،فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئه .وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100
موظف متميز.
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