
   
 

 بنك لندن والشرق األوسط القابضة )شركة عمومية محدودة( تعلن عن تفاصيل برنامج إعادة شراء األسهم
 

 

 13في  )"الشركة"( إلحاقاً بإعالنات السوق الصادرة عن شركة بنك لندن والشرق األوسط القابضة )شركة عمومية محدودة( ، 2018نوفمبر  21لندن/دبي، 

 ، تعلن الشركة أنها حصلت على موافقة السلطات المعنية لتنفيذ برنامج إعادة شراء األسهم عبر بورصة ناسداك دبي.2018 سبتمبر  26و 2018مايو 

 
وهي عضو معتمد في  .صفوة مباشر للخدمات المالية ش.م.خالبواسطة  2018ديسمبر  10أيام تداول تبدأ يوم  8سيتم شراء األسهم في السوق على مدار 

 القابضة األوسط والشرق لندن بنك شركة. وستعيد ‘(NBK Banque Privée Suisse SA) سويسرا في الوطني الكويت بنك’نيابًة عن لك بالوذ دبي ناسداك

مية السنوية الجمعية العمواجتماع بما يتفق مع موافقة حملة األسهم التي تم الحصول عليها في  .‘ايه. إن بي كيه بنك بريفيه )سويسراً( إس’شراء أسهم السوق من 

  لن تكون مخولة للتصرف نيابًة عن أصحاب األسهم البائعين. ‘.الصفوة مباشر للخدمات المالية ش.م.خ’. علماً بأن 2016يونيو  3انعقد يوم  ذيال

 
يع أسهم الخزينة بسعر مساو أو أعلى ولن تقوم بإعادة ب بهذه األسهم في الخزينة القابضة األوسط والشرق لندن بنك شركة، تحتفظ األسهم عند إتمام إعادة شراء

 إتمام البرنامج. بعدأشهر  6من سعر متوسط الحجم المرجح الذي ُحدد على مدار جميع المعامالت في برنامج إعادة شراء األسهم لفترة تبلغ 

 
 حيث القابضة األوسط والشرق لندن بنك شركةل% من رأس المال الُمصدر 10، بما يمثل 19,573,369تصل كمية األسهم القصوى التي سيتم شراؤها حتى 

. وتقتصر الكمية التي 2016يونيو  3انعقد يوم  ذيالجمعية العمومية السنوية للشركة الاجتماع يتفق ذلك مع موافقة أصحاب األسهم التي تم الحصول عليها في 

. لن يكون ترحيل أي كمية غير مستخدمة خالل فترة أيام التداول الثمانيةسهماً في أي يوم من أيام التداول على أن يتم  2,446,671سيتم شراؤها مبدئياً على 

القابضة  األوسط والشرق لندن بنك شركةكما ان دوالراً أمريكياً.  0.65فترة البرنامج حد أدنى، غير أن الحد األعلى سيكون خالل لنطاق السعر اإلرشادي 

ومديرو الشركة  ‘بنك بوبيان )ش.م.ك(’تعهد وقد سهماً.  19,573,369رليني لشراء كمية تصل إلى ماليين جنيه إست 10حصلت على موافقة لنفقات تصل إلى 

 بعدم المشاركة في البرنامج.

 
كل يومي من ستتاح الفرصة للمستثمرين لمطالبة الوسيط الذي يتعاملون معه بتقديم العروض لبيع أسهمهم، وسيقوم وسيط الشركة باالطالع على العروض بش

ظهراً بتوقيت اإلمارات( وتقديم الطلبات )بطلبات ال تتجاوز  2السوق الساعة  اغالقظهراً بتوقيت اإلمارات )قبل ساعة واحدة من  2ظهراً إلى  1ة الساع

 سهماً( بالنسبة إليهم. ويتم توفيق الطلبات وفقاً إلجراءات التداول المتبعة في ناسداك دبي. 2,446,671

 
برنامج إعادة الشراء هذا سوى المستثمرون الذين يحتفظون بأسهمهم في حساب للوسطاء المعتمدين من ناسداك دبي. لذا فإن أي  ولن يتمكن من المشاركة في

 تحتفظ به الشركة، سيلزمه  التي خاص به وال يزال يحتفظ بأسهمه في حساب غير تداولي بالوكالة يطمستثمر لم يفتح بعد حساب وس



مالحظة أنه ال يجوز للمستثمرين الراغبين الاب للوسيط وبعد ذلك مطالبة الشركة بنقل أسهمه إلى حساب الوسطاء الخاص به. يجب اتخاذ إجراء فوري لفتح حس

زمنية كوسيط مرخص من ناسداك دبي لبيع أسهمهم وفقاً للبرنامج. ُحددت الفترة ال ‘بالصفوة مباشر للخدمات المالية ش.م.خ’في المشاركة في البرنامج االستعانة 

لب( لمستثمر )إن طُ بين تاريخ هذا اإلشعار وبدء برنامج إعادة الشراء على نحو يتيح فرصة معقولة أمام جميع أصحاب األسهم لفتح حساب للوسيط، وإنشاء رقم ا

  والمشاركة في البرنامج.

 
ذين يتعاملون مع بورصة ناسداك دبي مدرجون في قسم األعضاء على الموقع اإللكتروني لبورصة ناسداك دبي: الوسطاء ال

http://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members. 

 

 :سيط وفتح حساب على الموقع اإللكتروني لبورصة ناسداك دبييمكن إيجاد المساعدة إلصدار التعليمات للو

http://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/NIN-Form.pdf .  

ح هذا الحساب، سيلزم نقل أسهم المستثمر في الحساب المجمع من الحساب مطلوب إرفاق وثائق إثبات الهوية مع طلب التقديم. عند فتمالحظة انه من الالالرجاء 

 غير التداولي بالوكالة إلى الحساب الشخصي للمستثمر.

 
 

ركة على عنوان وينبغي على المستثمرين الراغبين في إصدار التعليمات للشركة بنقل أسهمهم من الحساب االسمي المجمع إلى حساب وسطائهم مراسلة أمين الش

رقم المستثمر الوطني الخاص بهم ورقم الحساب التداولي الخاص بالوسيط الذي ذكر مع  Shareholders@BLME.comالبريد اإللكتروني التالي: 

 ليسهل عليكم ارسال الطلب:جي نموذالتعليمات الخطاب يوجد نموذج ل.  يتعاملون معه وكذلك عدد األسهم التي يرغبون في نقلها

 

http://www.blme.com   عند الدخول الى موقع الشركة  االكتروني الرجاء الذهاب الى قسم عالقات المستثمرين 

 

 .في قسم عالقات المستثمرين  لى الموقع اإللكتروني للشركةللشركة ع 2017والتقرير السنوي والبيانات المالية  2018تتوفر النتائج المالية المرحلية ايضا، 

 

في الوقت  2018ديسمبر  12بعد األربعاء  شركة بنك لندن والشرق األوسط القابضةمالحظة أنه ال يمكن ضمان معالجة وتسوية أي طلبات نقل تتلقاها الُيرجى 

قبل إصدار التعليمات بإجراء النقل  السكني لشركة سيطالب بدليل إلثبات الهوية ودليل للعنوانالمناسب لمشاركة المستثمر في البرنامج. ُيرجى مالحظة أن أمين ا

. عالوة على ذلك، ُيرجى تقديم نسخة من ةمن الحساب المجمع، على سبيل المثال نسخة من جواز السفر الحالي أو بطاقة هوية وطنية وفاتورة مرفق

ط األصلية إن وجدت. كما سيلزم المستثمرون أيضاَ أن يقدموا للوسيط الذي يتعاملون معه تفاصيل الحساب غير شهادة/شهادات أسهم بنك لندن والشرق األوس

للمساعدة في  ادناه التداولي بالوكالة التي سيقدمه أمين الشركة عند تقديم الطلب وسيلزم على الوسيط التواصل مع ناسداك دبي على عنوان البريد اإللكتروني

 :إجراء النقل

 

csdregistry@nasdaqdubai.com   

 

كجزء من مخطط ترتيب  1إلى  25، أجري توحيد لألسهم 2013في سنة  في وقت اإلدراج في ناسداك دبي  سابقا ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أيضاً أنه

وأُلغيت  BLMEهي الشركة األم لـ  القابضة األوسط والشرق لندن بنك شركة"(، حيث أصبحت BLMEدودة )"بنك لندن والشرق األوسط شركة عمومية مح

 واحد لكل منها( بنستبلغ او رمزية بصيغة معتمدة )بقيمة اسمية  BLMEماليين سهم قديم في  5. وبالتالي فإن المستثمر الذي يمتلك BLMEاألسهم القديمة في 
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 لكل منها(. بنس 25تبلغ او رمزية سهم في الشركة بصيغة ال مادية )بقيمة اسميه  200,000أصبح مالكاً لـ 
 

 

يومية الجارية ستصدر عن الشركة إعالنات أخرى تؤكد افتتاح واختتام فترة العرض على مدار فترة العرض بشكل يومي إلخبار السوق بعمليات شراء األسهم ال

 الشراء.عادة لبرنامج االتي تتم وفقاً 

 
 

 لالستفسارات:

 

 shareholders@blme.comالمراسالت على البريد اإللكتروني: 

 
 

 

– ENDS – 
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