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Questions and Answers for shareholders considering accepting the Recommended Cash 
Offer for BLME Holdings plc (“BLME”) by Boubyan Bank K.S.C.P. (Boubyan) (the “Offer”) 

 

1. The offer 

a. Is it certain that Boubyan will acquire BLME? 

The Offer is subject to certain terms and conditions as set out in Appendix 1 of the Offer Document 
provided to shareholders. 

In particular, the Offer is conditional on the acceptance condition, requiring that Boubyan receives 
acceptances from shareholders in respect of BLME Shares, when taken together with Boubyan's 
shareholdings, representing at least 75% (waivable down to 50%) of the voting rights of BLME before 
the Offer lapses. It is also conditional on regulatory approval by the Prudential Regulatory Authority in 
the United Kingdom, as BLME plc is a regulated bank in the UK. 

b. Will BLME remain listed in Dubai? 

Boubyan intends to consider, should it hold greater than, 50% of the BLME Shares, making an 
application for the cancellation of the trading in BLME shares on Nasdaq Dubai and subsequent 
delisting of BLME from the Official List of Securities of the DFSA, subject to the applicable rules and 
requirements of the DFSA and Nasdaq Dubai. 

c. Should I accept the Offer? 

Shareholders should come to their own conclusion on whether to accept the Offer. Shareholders should 
carefully read the documents provided to them in their entirety and are recommended to seek their 
own personal financial advice in relation to accepting the Offer. 

d. I have share options in BLME, what action do I need to take? 

A separate communication to share option holders will follow in January 2020, there is no need to take 
any action at this time. 
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2. Timing and consideration 

a. When will the Offer be made? How long do I have to accept the offer? 

The Offer was made on 20 December 2019 with the posting of the Offer Document. The first closing 
date of the Offer is 1:00pm (London time) on 27 January 2020. 

Please see the below deadlines and documents for accepting the Offer: 

Type of shareholder Deadline Document(s) 

Account holder through Nasdaq 
Dubai CSD (“Non-Omnibus 
Shareholder”) 

1:00pm (London time) on 24 
January 2020 

Letter of Instruction (green 
form) and accompanying form 
G 

Account holder through BLME 
nominee account (“Omnibus 
Shareholder”) 

1:00pm (London time) on 22 
January 2020 

Form of Nominee Instruction 
(pink form) and KYC documents 

Shareholders with BLME shares 
in certificated form 
(“Certificated Shareholder”) 

1:00pm (London time) on 27 
January 2020 

Form of Acceptance (white 
form) 

Nasdaq Guardian Dubai Limited 
(accepting the Offer on behalf 
of the Non-Omnibus 
Shareholders) 

1:00pm (London time) on 27 
January 2020 

Letter of Transmittal 

 

The relevant documents should be sent to the following address or email address for each type of 
shareholder: 

Type of shareholder By post / hand By email 

Account holder through 
Nasdaq Dubai CSD (“Non-
Omnibus Shareholder”) 

Lucid Issuer Services Limited, 
Tankerton Works, 12 Argyle 
Walk, London, WC1H 8HA, 
United Kingdom 

boubyan@lucid-is.com 

Account holder through BLME 
nominee account (“Omnibus 
Shareholder”) 

Link Asset Services, Corporate 
Actions, The Registry, 34 
Beckenham Road, Beckenham, 
Kent, BR3 4TU, United 
Kingdom 

CAGDelivery@linkgroup.co.uk 

Shareholders with BLME 
shares in certificated form 
(“Certificated Shareholder”) 

Lucid Issuer Services Limited, 
Tankerton Works, 12 Argyle 
Walk, London, WC1H 8HA, 
United Kingdom 

boubyan@lucid-is.com 

Nasdaq Guardian Dubai 
Limited (accepting the Offer 
on behalf of the Non-Omnibus 
Shareholders) 

Lucid Issuer Services Limited, 
Tankerton Works, 12 Argyle 
Walk, London, WC1H 8HA, 
United Kingdom 

boubyan@lucid-is.com 
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b. When will I receive the proceeds from accepting the Offer? 

The First Closing Date for the Offer is 27 January 2020. If the acceptance condition BLME is met, and all 
other conditions are met by this date such that the Offer has become wholly unconditional, the 
proceeds will be sent to you as soon as practicable after 27 January 2020 and in any case within 14 
calendar days. If the acceptance condition has not been met at this date, Boubyan has the option of 
keeping the Offer open to shareholders until 18 February 2020 (and may extend the Offer further if the 
acceptance condition has been met by 18 February 2020). If there are no extensions to the timetable, 
the last day to meet all conditions is 10 March 2020, in which case, should all other conditions be met 
on this date, Boubyan will be required to pay the offer consideration to shareholders by no later than 
24 March 2020. If the Offer has not met the acceptance condition by 18 February 2020, or is not wholly 
unconditional by 10 March 2020, the Offer will lapse, and your shares will not be acquired as part of 
this Offer. 

c. Is the consideration payable only in cash in dollars? 

Boubyan will be paying the consideration only in cash in US dollars. 

If you are an Omnibus Shareholder, BLME as nominee of the BLME nominee account has provided an 
option for you to elect to receive the consideration in UK Sterling. If you would like to elect to do this, 
please tick box 7 on your Letter of Nominee Instruction (pink form). 

d. Will I incur any fees or taxes in accepting this offer? If so, how much? 

There is no charge from Boubyan for shareholders to complete your Form of Acceptance / Letter of 
Instruction and return these by email to the Receiving Agent. However, if you are required to involve a 
broker or custodian to complete the Letter of Instruction (green form) and Form G, you may be charged 
a fee by your broker or custodian, depending on individual arrangements. If you withdraw your 
acceptance, a fee will be charged by Nasdaq Dubai, unless the Offer lapses. 

Shareholders who are considered to be UK based for tax purposes should refer to Appendix IV: United 
Kingdom Taxation in the Offer Document. Taxation of chargeable gains will depend on the individual 
circumstances of the UK shareholder, no UK stamp duty with be payable by BLME shareholders on the 
transfer of their BLME Shares pursuant to the Offer. Any shareholder who is subject to taxation in a 
jurisdiction outside the United Kingdom should consult their own professional advisers in relation to 
tax. 

3. Acceptance procedure 

a. How do I know if I am a certificated shareholder, if I hold my shares through Nasdaq Dubai CSD, or if I 
hold my shares through the BLME omnibus account? 

There are only four Certificated Shareholders, each holding one BLME Share.  If you have not received a 
white Form of Acceptance in the post, then you are not a Certificated Shareholder.  

If you received a cover letter from BLME and a pink Letter of Nominee Instruction together with a hard 
copy Offer Document, you are an Omnibus Shareholder and hold BLME Shares in the BLME omnibus 
account through Nasdaq Dubai CSD. 

All other shareholders are Non-Omnibus Shareholders, and hold shares through Nasdaq Dubai CSD. You 
will have received a cover letter from Boubyan and a green Letter of Instruction together with a hard 
copy Offer Document in the post. 
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b. What is a NIN? 

A NIN is a National Investor Number that is unique to traders who have been authorised to buy and sell 
shares on the Dubai Financial Market (“DFM”) and Nasdaq Dubai. If you have a NIN associated with 
your account this has been provided on your Letter of Instruction (green form). 

c. I can’t remember who my broker is, or how many shares I own. Do I need to deal with a specific 
person at my broker? 

Your personalised Letter of Instruction is pre-populated with the number of shares you own. Please 
note that there was a 25:1 share consolidation as part of the listing of BLME on Nasdaq Dubai in 2013. 

If you hold your shares in the Omnibus account (you will have received a pink form to complete), you 
do not have a broker and you should complete your Letter of Nominee Instruction directly and return 
this to Link. 

If you hold your shares through the Nasdaq Dubai CSD (you will have received a green form to 
complete) please contact Lucid Issuer Services on +44 (0) 20 7704 0880 or boubyan@lucid-is.com who 
will be able to advise you of your broker. 

A list of Nasdaq Dubai members and their contact details can be found on 
https://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members. You should discuss with your broker directly 
to determine if they have an assigned individual to assist with your shareholding in BLME. 

d. I have not received my form of acceptance / letter of instruction, how do I request another one? 

Please contact Lucid or Link as detailed below to obtain a new copy of your Form of Acceptance or 
Letter of instruction. Please ensure that you have allowed 7 business days from the date of the offer 
document announcement (20 December 2019) before requesting additional copies to be sent.  

Type of Shareholder Shareholder Contact 

Account holder through Nasdaq Dubai CSD  
(“Non-Omnibus Shareholder”) 

Lucid Issuer Services Limited 

Tel: +44 (0) 20 7704 0880 

Email: boubyan@lucid-is.com 

Account holder through BLME nominee account 
(“Omnibus Shareholder”) 

Link Asset Services 

Tel: +44 (0)371 664 0321 

Email: CAGDelivery@linkgroup.co.uk 

Shareholders with BLME shares in certificated form 
(“Certificated Shareholder”) 

Lucid Issuer Services Limited 

Tel: +44 (0) 20 7704 0880 

Email: boubyan@lucid-is.com 

 

e. Can I receive a soft copy of the form / complete the form online? 

Shareholders are unable to complete any form online. However, you can scan and return the form you 
have received: 

• if you received a green Letter of Instruction, you can scan and send it to Lucid via email to 
boubyan@lucid-is.com 

• If you reveived a pink Letter of Nominee Instruction, you can scan and send it to Link via 
email to CAGDelivery@linkgroup.co.uk. 

https://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members
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f. The offer document refers to a Form G but I haven’t received one, how do I request one? 

If you are an Omnibus Shareholder or a Certificated Shareholder, you need not complete a Form G in 
respect of the BLME Shares. 

Copies of the Form G have not been posted. If you are a Non Omnibus Shareholder, you should ask the 
Nasdaq Dubai CSD member or custodian who manages your National Investor Number to download a 
copy of the Form G at https://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/members/forms/Equities/Form-G-
CSD-Transfer-between-Nasdaq-Dubai-CSD-accounts.pdf. 

Only the individual at a Nasdaq Dubai CSD member firm who is the recorded authorised signatory 
within Nasdaq Dubai CSD can sign Form G. A list of Nasdaq Dubai CSD members is available at 
https://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members. 
 

g. Can I nominate someone else to complete the form on my behalf? 

Shareholders are able to nominate a third party to complete the Form of Acceptance / Letter of 
Instruction under a power of attorney as set out in the additional notes on these forms. 

If you wish to do this, you should send your Form of Acceptance / Letter of Instruction to Lucid Issuer 
Services Limited or Link (as appropriate) accompanied by the original power of attorney, or 
appropriately certified copy, which will be returned to you. Shareholders holding shares in certificated 
form should also provide any share certificates and/or other documents of title. 

h. What if I want to change my mind after sending my acceptance form? 

Shareholders rights of withdrawal are set out in pages 32-34, Appendix I, Part B, Paragraph 4, Rights of 
withdrawal, of the Offer Document. 

 

 

https://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/members/forms/Equities/Form-G-CSD-Transfer-between-Nasdaq-Dubai-CSD-accounts.pdf
https://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/members/forms/Equities/Form-G-CSD-Transfer-between-Nasdaq-Dubai-CSD-accounts.pdf
https://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members
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             أسئلة وأجوبة للمساهمين بخصوص قبول العرض النقدي المقترح لشركة بنك لندن والشرق األوسط القابضة بي إل سي 

 بوبيان( )"العرض"(بنك )"بنك لندن والشرق األوسط"( من قبل بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )

 

 العرض .1

 والشرق األوسط؟ هل أصبح من المؤكد قيام بنك بوبيان باالستحواذ على بنك لندن .أ

 من مستند العرض المقدم إلى المساهمين. 1يخضع العرض لبعض الشروط واألحكام المبينة في الملحق 

من قبل المساهمين  تللموافقاوعلى وجه الخصوص، فيعتمد هذا العرض على شرط القبول، بما يستوجب استالم بنك بوبيان 

% 75الذين يمثلون ما ال يقل عن ، سوياً مع أسهم بنك بوبياناحتسابها عند وذلك ن والشرق األوسط، فيما يتعلق بأسهم بنك لند

%( من حقوق التصويت في بنك لندن والشرق األوسط قبل انتهاء صالحية 50)ويجوز التجاوز عن هذه النسبة وتقليلها إلى 

بنك لندن ان ( في المملكة المتحدة، حيث PRAرقابة التحوطية )العرض. كما أنه مشروطاً أيضاً بالموافقة الرقابية من هيئة ال

 والشرق األوسط بي إل سي هو بنك خاضع للتنظيم الرقابي في المملكة المتحدة.

 هل سيظل بنك لندن والشرق األوسط مدرجاً في البورصة في دبي؟ .ب

بالنظر في تقديم طلب بنك بوبيان من أسهم رأس مال بنك لندن والشرق األوسط، سيقوم % 50عن عدد يزيد امتالك ي حال ف

في بورصة ناسداك دبي وما يلحق ذلك من إلغاء إدراج بنك لندن والشرق  بنك لندن والشرق االوسط إللغاء التداول على أسهم

 .األوسط من القائمة الرسمية لألوراق المالية في سلطة دبي للخدمات المالية، وفقاً للقواعد والمتطلبات السارية

 هل يجب أن أقبل العرض؟ .ج

رض. يجب على المساهمين أن يقوموا بقراءة المستندات يجب أن يتوصل المساهمون إلى قرارهم الخاص فيما يتعلق بقبول الع

 المقدمة إليهم بعناية بشكٍل كامل، وننصحهم بالحصول على المشورة المالية الشخصية الخاصة بهم فيما يتعلق بقبول العرض.

 أمتلك خيارات أسهم في بنك لندن والشرق األوسط، ما اإلجراء الذي يجب أن أقوم به؟ .د

 ، وال توجد حاجة التخاذ أي إجراء في هذا الوقت.2020في يناير  خيارات األسهممالكي سيتم إرسال تعميم منفصل إلى 

 

 والدراسة الوقت .2

 متى سيتم طرح العرض؟ كم من الوقت سيكون متاحاً لي لكي أقبل العرض؟ .أ

يناير  27تاريخ إلقفال العرض سيكون في  لمستند العرض. أوبالتوازي مع نشر  2019ديسمبر  20العرض في تم تقديم 

 ظهراً بتوقيت )لندن(. 1:00، في تمام الساعة 2020

 يُرجى الرجوع إلى المواعيد النهائية والمستندات التالية الخاصة بقبول العرض:

 المستند )المستندات( الموعد النهائي نوع المساهم

من خالل مركز حفظ األوراق  مساهم

مباشرة  المالية في بورصة ناسداك دبي

(“Non-Omnibus Shareholder”) 

ظهراً )بتوقيت لندن(، بتاريخ  1:00

 2020يناير  24

التعليمات )النموذج األخضر( كتاب 

 " المرافق له Gوالنموذج "

بنك لندن  باسممن خالل حساب  مساهم

 Omnibus)"كوكيل والشرق األوسط 

Shareholder )" 

ظهراً )بتوقيت لندن(، بتاريخ  1:00

 2020يناير  22

)النموذج  يلنموذج تعليمات الوك

، ومستندات اعرف عميلك (الوردى

"KYC" 
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في أسهم بنك لندن والشرق  مساهم

 ة أسهماألوسط بموجب شهاد

"(Certificated Shareholder )" 

ظهراً )بتوقيت لندن(، بتاريخ  1:00

 2020يناير  27

 بول )النموذج األبيض(نموذج الق

ليمتد شركة ناسداك دبي جارديان 

من )قبول العرض بالنيابة عن مساهم 

خالل مركز حفظ األوراق المالية في 

 "( بورصة ناسداك دبي

ظهراً )بتوقيت لندن(، بتاريخ  1:00

 2020يناير  27

 (Letter of Transmittal) إحالةكتاب 

 

 أو البريد اإللكتروني التالي لكل من أنواع المساهمين: يجب إرسال المستندات ذات الصلة إلى العنوان التالي

 عبر البريد اإللكتروني عبر البريد/باليد نوع المساهم

مساهم من خالل مركز حفظ األوراق 

المالية في بورصة ناسداك دبي 

 Non-Omnibus“مباشرة )

Shareholder”) 

Lucid Issuer Services Limited, 

Tankerton Works, 12 Argyle 

Walk, London, WC1H 8HA, 

United Kingdom 

boubyan@lucid-is.com 

مساهم من خالل حساب باسم بنك لندن 

والشرق األوسط كوكيل 

"(Omnibus Shareholder )" 

Link Asset Services, Corporate 

Actions, The Registry, 34 

Beckenham Road, Beckenham, 

Kent, BR3 4TU, United Kingdom 

CAGDelivery@linkgroup.co.uk 

مساهم في أسهم بنك لندن والشرق 

األوسط بموجب شهادة أسهم 

"(Certificated Shareholder )" 

Lucid Issuer Services Limited, 

Tankerton Works, 12 Argyle 

Walk, London, WC1H 8HA, 

United Kingdom 

boubyan@lucid-is.com 

شركة ناسداك دبي جارديان ليمتد 

)قبول العرض بالنيابة عن مساهم من 

خالل مركز حفظ األوراق المالية في 

 "( بورصة ناسداك دبي

Lucid Issuer Services Limited, 

Tankerton Works, 12 Argyle 

Walk, London, WC1H 8HA, 

United Kingdom 

boubyan@lucid-is.com 

 

 من قبولي العرض؟ المستحق المادي المقابلمتى أتسلم  .ب

والوفاء بجميع الشروط األخرى قبول ال. وفي حال ما إذا تم الوفاء بشرط 2020يناير  27سيكون أول تاريخ إقفال للعرض في 

في أقرب وقٍت  المساهمين إلى المستحق المقابل الماديلياً وسيتم إرسال ك بحلول هذا التاريخ، يصبح هذا العرض غير مشروط

وفي حال عدم الوفاء بشرط القبول بحلول هذا  .يوم 14وفي كل األحوال سيتم ذلك خالل  2020يناير  27بعد تاريخ ممكن 

)كما قد يقوم بمد فترة العرض إلى  2020فبراير  18العرض متاحاً للمساهمين حتى بقاء اخيار التاريخ، يمتلك بنك بوبيان 

(. وفي حال ما إذا لم يكن هناك أي تمديد للجدول 2020فبراير  18ي حال ما إذا تم الوفاء بشرط القبول بحلول فترة إضافية ف

الشروط  عوفي هذه الحالة، وفي حال الوفاء بجمي ،هو اليوم النهائي للوفاء بجميع الشروط 2020مارس  10الزمني، يعتبر يوم 

مارس  24إلى المساهمين بما ال يتجاوز يوم  المستحقيلتزم بنك بوبيان بسداد مبلغ المقابل المادي ، األخرى في هذا التاريخ

مارس  10غير مشروط كلياً بحلول إذا لم يكن ، أو 2020فبراير  18بشرط القبول بحلول وفاء ال. أما في حال عدم 2020

 يتم االستحواذ على أسهمك كجزء من هذا العرض.، تنتهي صالحية العرض ولن 2020
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 مستحق الدفع نقداً وبالدوالر األمريكي فقط؟المادي هل المقابل  .ج

 سيقوم بنك بوبيان بدفع المقابل نقداً وبالدوالر األمريكي فقط.

قام بنك لندن والشرق األوسط بصفته  ،كوكيل األوسطباسم بنك لندن والشرق في حال ما إذا كنت مساهماً من خالل حساب 

بالجنيه اإلسترليني. في حال ما إذا رغبتم في اختيار القيام بذلك، يُرجى المادي بتقديم خيار لكم الستالم مبلغ المقابل وكيالً 

 )النموذج الوردي(. ليفي كتاب تعليمات الوك 7وضع عالمة على المربع 

 هل سأتكبد أي رسوم أو ضرائب نظير قبول هذا العرض؟ وإذا كان األمر كذلك، فكم تبلغ؟ .د

ال توجد أي رسوم يتم تحميلها من بنك بوبيان على المساهمين نظير تعبئة نموذج القبول/كتاب التعليمات وإعادة إرسالها عبر 

غم من ذلك، في حال ما إذا تطلب األمر منكم االستعانة بوسيط أو أمين حفظ البريد اإللكتروني إلى وكيل االستالم. على الر

يقوم أي منهما بتحميل رسوم عليكم في ضوء الترتيبات  د، ق"Gوتعبئة النموذج " )النموذج األخضر( إلنجاز كتاب التعليمات

 اك دبي ما لم تنتهي فترة العرض.الفردية. وفي حال ما إذا قمت بسحب موافقتك، سيتم تحميل رسوم من قبل بورصة ناسد

فيجب عليهم الرجوع للملحق  ،الضريبيةمن الناحية المملكة المتحدة مقيمين في وفيما يتعلق بالمساهمين الذين يتم اعتبارهم 

الرابع: ضرائب المملكة المتحدة في مستند العرض. تعتمد ضرائب األرباح الخاضعة لألرباح الرأسمالية على الظروف الفردية 

هم مغة البريطانية من مساهمي بنك لندن والشرق األوسط عند نقل ملكية أسدفي المملكة المتحدة ولن تستحق ضريبة الللمساهم 

بنك لندن والشرق األوسط وفقاً للعرض. وعلى أي مساهم يخضع للضرائب في أي بلد خارج المملكة المتحدة أن يحصل على 

 مشورة مستشاريه المهنيين فيما يتعلق بالضرائب.

 

 إجراء القبول .3

ً  كنت إذا أعرف كيف .أ  ناسداك بورصة في المالية األوراق حفظ مركز مع بأسهمي أحتفظ كانت إذا أو لشهادة حاملً  مساهما

 األوسط؟ والشرق لندن بنك لدى مجمع مساهمين حساب خلل من بأسهمي أحتفظ كنت إذا أو دبي

في حال  .والشرق األوسطحيث يمتلك كل منهم سهماً واحداً في بنك لندن ألسهم، ا لشهادات نون حاملوأربعة مساهمهناك فقط 

 مساهماً حامالً لشهادة أسهم.ما إذا لم تتسلم نموذج القبول األبيض عبر البريد، فأنت لست 

الوردي، سوياً مع نسخة  يلتعليمات الوكمن بنك لندن والشرق األوسط وكتاب  في حال ما إذا كنت قد تسلمت كتاب تقديمي

ً في حساب ورقية من مستند العرض، فأنت مساهم في حسا بنك لندن والشرق في مجمع مساهمين ب مجمع وتمتلك أسهما

 من خالل مركز حفظ األوراق المالية ببورصة ناسداك دبي.وذلك وسط األ

جميع المساهمين اآلخرين المنفردين من غير مساهمي الحسابات المجمعة والذين يمتلكون أسهماً من خالل مركز وبالنسبة ل

سوياً مع نسخة كتاب التعليمات األخضر  كتاب تقديمي من بنك بوبيان مع ستتسلمون، بورصة ناسداك حفظ األوراق المالية في

 عبر البريد.ورقية من مستند العرض 

 

 

 ؟"NIN"ما هو الـ  .ب

" إلى مصطلح رقم المستثمر الوطني وهو رقم فريد خاص بالمتداولين المخولين بشراء وبيع األسهم في NINيشير اختصار "

دبي المالي )"سوق دبي المالي"( وبورصة ناسداك دبي. إذا كان لديك رقم مستثمر وطني خاص بحسابك، فقد تم توفير سوق 

 .)النموذج األخضر( ذلك في كتاب التعليمات الخاص بك

يط ال أتذكر من هو وسيط األسهم الخاص بي أو كم عدد األسهم التي أمتلكهــا. هل يجب أن أتعامل مع شخص محدد لدى وس .ج

 األسهم الخاص بي؟

عملية تجميع  كهنا أنه كانتي تمتلكها. يُرجى العلم تتم تجهيز كتاب التعليمات المخصص لك بشكٍل مسبق مع عدد األسهم ال

 كجزء من عملية إدراج بنك لندن والشرق األوسط في بورصة ناسداك دبي. 25:1 معدلأسهم بـ
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وفي حال ما إذا كنت تحتفظ بأسهمك من خالل حساب مجمع )ستكون قد استلمت نموذجاً وردياً يجب أن تقوم بتعبئته(، فال 

 .(Link)ركة لينك إلى شعادته مباشرةً وإ يليوجد لديك وسيط أسهم ويجب عليك أن تقوم بإنجاز كتاب تعليمات الوك

خالل مركز حفظ األوراق المالية في بورصة ناسداك دبي )فستكون قد استلمت نموذجاً أخضر من وإذا كنت تحتفظ بأسهمك 

أو عبر البريد   0880 7704 20 (0) 44+(، يُرجى االتصال بلوسيد إشيوار سيرفيسيس، على رقم لكي تقوم بتعبئته اللون

 ، حيث يمكنهم تقديم المشورة لك حول وكيل األسهم الخاص بك.boubyan@lucid-is.comاإللكتروني 

يمكنك االطالع على أعضاء بورصة ناسداك دبي وبيانات االتصال الخاصة بهم من خالل 

. members-of-https://www.nasdaqdubai.com/members/list  ويمكنك مناقشة وسيط األسهم الخاص بك لتحديد إذا

 ما كان لديهم شخص محدد لمساعدتك فيما يتعلق باألسهم المملوكة لك في بنك لندن والشرق األوسط.

 أطلب نموذج/كتاب آخر؟ لم أتسلم نموذج القبول/كتاب التعليمات الخاص بي، كيف يمكنني أن .د

يُرجى االتصال بشركة لوسيد أو شركة لينك كما هو مبين أدناه للحصول على نسخة جديدة من نموذج القبول/كتاب التعليمات 

( قبل طلب إرسال 2019ديسمبر  20أيام عمل من تاريخ اإلعالن عن مستند العرض ) 7الخاص بك. يُرجى التأكد من مرور 

 نسخ إضافية.

 عقد المساهم مساهمنوع ال 

مساهم من خالل مركز حفظ األوراق المالية في بورصة ناسداك 

 (”Non-Omnibus Shareholder“دبي مباشرة )

 لوسيد إشيوار سيرفيسيس ليمتد

 0880 7704 20 (0) 44+ت: 

 boubyan@lucid-is.comالبريد اإللكتروني: 

باسم بنك لندن والشرق األوسط كوكيل  مساهم من خالل حساب

"(Omnibus Shareholder )" 

 لينك أسيت سيرفيسيز

 0321 664 371(0) 44+ت: 

 البريد اإللكتروني: 

CAGDelivery@linkgroup.co.uk 

ي أسهم بنك لندن والشرق األوسط بموجب شهادة أسهم مساهم ف

"(Certificated Shareholder )" 

 لوسيد إشيوار سيرفيسيس ليمتد

 0880 7704 20 (0) 44+ت: 

 boubyan@lucid-is.comالبريد اإللكتروني: 

 

 هل يمكن أن أتسلم نسخة إلكترونية من النموذج/تعبئة النموذج إلكترونياً؟ .ه

 الذي قمت باستالمه:ال يمكن للمساهمين تعبئة النموذج إلكترونياً إال إنه يمكن للمساهم مسحه ضوئياً وإعادة النموذج 

  إذا استلمت كتاباً أخضر اللون، يمكنك مسحه ضوئياً وإرساله إلى شركة لوسيد عبر البريد اإللكتروني

 is.com-boubyan@lucidعلى 

 وإرساله إلى شركة لينك على إذا استلمت كت ً اب تعليمات الوكالء الوردي، يمكنك مسحه ضوئيا

CAGDelivery@linkgroup.co.uk 

 

 " ولكنني لم أتسلم النموذج فكيف أطلبه؟Gيشير مستند العرض إلى النموذج " .و

فيما يتعلق  ”G“ النموذجأن تقوم بتعبئة  فإنه غير مطلوبجمع أو مساهماً حامالً لشهادة، إذا كنت مساهماً من خالل حساب م

 بأسهم بنك لندن والشرق األوسط.

مساهم من خالل مركز حفظ األوراق المالية في بورصة ناسداك " عبر البريد. إذا كنت Gلم يتم إرسال نسخ من النموذج "

، يجب أن تطلب من أحد أعضاء مركز حفظ األوراق المالية في بورصة (”Non-Omnibus Shareholder“دبي مباشرة )

" عبر الرابط Gبتحميل نسخة من النموذج " أن يقومناسداك دبي أو أمين الحفظ الذي يدير رقم المستثمر الوطني الخاص بك 

https://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members
mailto:boubyan@lucid-is.com
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Transfer-CSD-G-https://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/members/forms/Equities/Form-التالي

.accounts.pdf-CSD-Dubai-Nasdaq-between 

ويمكن فقط ألي فرد في أي من الشركات األعضاء في مركز حفظ األوراق المالية في بورصة ناسداك دبي والذي يعتبر 

مفوضاً بالتوقيع في مركز حفظ األوراق المالية في بورصة ناسداك دبي أن يقوم بتوقيع النموذج "ج". وتتوفر قائمة بأعضاء 

دبي من خالل الرابط  مركز حفظ األوراق المالية في بورصة ناسداك

 members-of-https://www.nasdaqdubai.com/members/list.التالي

 

 هل يمكنني أن أوكل شخص آخر لتعبئة النموذج بالنيابة عني؟ .ز

بموجب توكيل كما هو مبين في المالحظات  تعيين طرف آخر لتعبئة نموذج القبول/كتاب التعليماتبيمكن للمساهمين أن يقوموا 

 .في هذه النماذج  ةاإلضافي

إلى لوسيد إشيوار  في حال ما إذا رغبت في القيام بذلك، يجب أن تقوم بإرسال نموذج القبول/كتاب التعليمات الخاص بك

 إعادتهامرفقاً به الوكالة األصلية أو نسخة الشهادة المالءمة والتي ستتم أو شركة لنك )حسبما يكون مناسباً( سيرفيسيس ليمتد 

في صورة شهادة بتقديم شهادات األسهم و/أو أي مستندات ملكية  باألسهم جب أن يقوم المساهمون الذين يحتفظون. ويإليك

 أخرى.

 ماذا إذا رغبت في تغيير رأيي بعد إرسال نموذج القبول الخاص بي؟ .ح

، حقوق االنسحاب، 4"ب"، الفقرة ، القسم 1، الملحق 34إلى  32تم بيان حقوق المساهمين في االنسحاب في الصفحات من 

 من مستند العرض.

 

 

https://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/members/forms/Equities/Form-G-CSD-Transfer-between-Nasdaq-Dubai-CSD-accounts.pdf
https://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/members/forms/Equities/Form-G-CSD-Transfer-between-Nasdaq-Dubai-CSD-accounts.pdf
https://www.nasdaqdubai.com/assets/docs/members/forms/Equities/Form-G-CSD-Transfer-between-Nasdaq-Dubai-CSD-accounts.pdf
https://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members
https://www.nasdaqdubai.com/members/list-of-members

