
  
 
 
 
 

  Bank of London and The Middle East    

  Cannon Place  

  78 Cannon Street  

  London, EC4N 6HL 

  Tel: +  44 (0) 20 7618 0000 

  Fax: + 44 (0) 20 7618 0001  

  Email: info@blme.com 

  Website: www.blme.com 

   

   

 

 

Bank of London and The Middle East plc (“BLME”) is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial 
Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.  BLME appears on the FCA Register under firm reference number 464292.  Bank 
of London and The Middle East plc is a company registered in England & Wales.  Its company registered number is 05897786. The registered 
office address is Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6HL. Bank of London and The Middle East plc DIFC Branch is regulated by 
the Dubai Financial Services Authority (“DFSA”). The registered office is Office 2904, Level 29, Al Fattan Currency House, Dubai International 
Financial Centre, Dubai, UAE, PO Box 506557 

 

 إن هذه الرسالة في غاية األهمية وتتطلب كافة عنايتكم

في حالة وجود شك لديكم حول موضوع هذه الرسالة، فإننا نوصيكم بالحصول على المشورة المالية فورَا من سمسار 
أو أي مستشار مالي آخر مرخص وفقاً لقانون الخدمات  الخاصين بكم المحام، المحاسباألوراق المالية، المدير البنكي، 

بالمملكة المتحدة، أو من آخر مستشار مالي آخر مرخص أصوالً في حال  إذا كنتم موجودين 2000المالية والسوق لعام 
في بنك أسهمكم بشكل آخر في كل  وجودكم في أي مكان آخر خارج المملكة المتحدة. إذا كنتم قد قمتم ببيع أو التصرف

يرجى ارسال هذا المستند فوراَ إلى المشترى لندن والشرق األوسط القابضة )شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة(، 
المالية أو البنك أو الوسيط الذي تمت عملية البيع أو التصرف من خالله  لمتنازل إليه، أو إلى سمسار األوراقأو ا

 إلرسالها إلى البائع أو المتنازل إليه.

بنك لندن والشرق  مال و التصرف في جزء فقط من مساهمتكم في أسهم رأسكنتم تقومون ببيع، أو قمتم ببيع أإذا 
ند والحصول على المشورة من يرجى االحتفاظ بهذا المستة(، األوسط القابضة )شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدود

 سمسار األوراق المالية أو الوسيط اآلخر الذي تمت عملية البيع من خالله. البنك أو

، بخالف المملكة المتحدة هأو خارجنطاق قضائي  أي هذا المستند إلى املأو ك من جزء أو نقل ال يجوز إرسال ومع ذلك،
قد يكون  نظراً إلى أن المستند أو مملكة البحرين أو قطر المتحدة أو الكويت اإلمارات العربية العالمي أومركز دبي المالي 

الذي يكون هذا المستند في  خاضعًا لقيود بموجب قوانين تلك جهات النطاق القضائي، وبالتالي يتعين على األشخاص
بنك لندن والشرق األوسط القابضة  حوزتهم اإللمام بـ ومراعاة أي من تلك القيود. إن التفاصيل األخرى المتعلقة بمساهمي

 )كما تم تعريفها أدناه(. النشرةواردة ب بالخارج ساهمة عامة ذات مسئولية محدودة()شركة م

2019ديسمبر 5التاريخ:   

واألشخاص الذين يتمتعون  ساهمة عامة ذات مسئولية محدودة(بنك لندن والشرق األوسط القابضة )شركة م عناية/ مساهمي
في بنك لندن والشرق بحق الحصول على معلومات وكذلك األشخاص الحائزين على خيارات و/أو أحكام بمناسبة أسهم 

 ساهمة عامة ذات مسئولية محدودة(األوسط القابضة )شركة م
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 "(البنك)" ساهمة عامة ذات مسئولية محدودة(الشرق األوسط القابضة )شركة مبنك لندن و 

 تحية طيبة وبعد،

 "(بوبيان)"بنك بوبيان )ش.م.ك.ع.( "( بشأن قيام مجلس إدارة كل من لنشرةا)" 2019ديسمبر  5بتاريخ  النشرةباإلشارة إلى 
 البنكباالستحواذ على كافة أسهم رأس مال  بوبيانبالوصول إلى اتفاق حول شروط مقترح عرض نقدي تقوم بموجبه  البنكو 

 "(،االستحواذالعادية التي تم إصدارها أو التي يتم إصدارها )"

 City Code on Takeovers and Mergersمن قانون المدينة بشأن االستحواذ واالندماج  2.11أقوم بموجب القاعدة 
ستتوافر النشرة وكافة المعلومات والمستندات والنشرات  ،"( بإرفاق نسخة من النشرة. فضاًل على ذلكقواعد االستحواذ)"

وتجنبًا .  http://www.blme.com البنكبالمتعلقة باالستحواذ طوال عملية االستحواذ على الموقع االلكتروني الخاص 
 ال يشكل جزءَا من هذه الرسالة. بالبنكن محتوى الموقع االلكتروني الخاص ألي شك، فإ

ال يجوز اعتبار هذه الرسالة ملخصًا للمعلومات الواردة في النشرة كما ال يجوز اعتبارها بدياًل عن قراءة النشرة بالكامل. 
من قواعد االستحواذ لجميع األشخاص الذين لديهم مصلحة  8 تحتوي النشرة على ملخصًا لمتطلبات اإلفصاح بموجب القاعدة
 .البنكمباشرة أو غير مباشرة بنسبة واحد بالمائة أو أكثر في أسهم 

واألشخاص الذين  البنكويتوقع أن يتم االستحواذ من خالل عرض تعاقدي ومستندات مرتبطة يتم ارسالها إلى مساهمي 
وقت في ال البنكأسهم  األشخاص الحائزين على خيارات و/أو أحكام بمناسبة يتمتعون بحق الحصول على معلومات وكذلك

 أي إجراء. على التوزيع كما ورد في النشرة. وفي الوقت الحالي، ال يتطلب منكم اتخاذ المالئم، مع مراعاة أية قيود

قد يتم تقديمها  البنكبشأن التواصل مع يرجى العلم بأن العنوان والبريد االلكتروني وبعض المعلومات األخرى المقدمة منكم 
 بموجب القسم الرابع من الملحق الرابع من قواعد االستحواذ. بوبيانإلى 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير

 
 مدير أول مستقل [

 بنك لندن والشرق األوسط القابضة )شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة(
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