
 

 

 20/02/2020 الكويت: 

 2020اإلشارة: /
 

 املحترم   مدير إدارة اإلفصاحالسيد / 

 هيئة أسواق املال 
 

 وبعد ،،،    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 

 

باإلشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر لالئحة      

التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال بشأن اإلفصاح عن املعلومات 

بتاريخ  املكمل إفصاحنا إلى وباإلشارةالجوهرية وآلية اإلعالن عنها، 

املقدم من بنك بالكامل  النقديالعرض بخصوص  2020 يناير 28

 وسطستحواذ على بنك لندن والشرق ال ل الغرض بوبيان، 

(BLME Holdings PLC ، ) بأن بنك بوبيان قد تسلم اإلفادةنود، 

تتعلق بإجمالي عدد أسهم  ، موافقات 2020 فبراير 19حتى تاريخ 

 من أسهم بنك لندن والشرق الوسط   90,669,047يبلغ 
ً
سهما

 من السهم العادية املصدرة لبنك  %45.25)بما يمثل 
ً
تقريبا

لندن والشرق الوسط(، والتي عندما يتم جمعها مع السهم 

القائمة اململوكة لبنك بوبيان في بنك لندن والشرق الوسط، تمثل 

 
ً
% من السهم العادية املصدرة لرأس مال بنك لندن 71.08تقريبا

 .والشرق الوسط

 

 

Kuwait: 20/02/2020 

Ref: /2020 

 

To: The Head of Disclosure Dept. 

The Capital Markets Authority 
 

Dear Sir, 

 

 

     Reference is made to the provisions of Chapter 

4 of the Tenth Module of the Executive Bylaws of 

the Capital Markets Authority's Law, pertinent to 

“Disclosure of Material Information” and the 

mechanism of its disclosure, and with reference to 

our supplementary disclosure, dated 28 January 

2020 regarding the recommended all-cash offer by 

Boubyan Bank for the acquisition of BLME 

Holdings plc, we are pleased to announce that, as 

at 19 February 2020,  Boubyan Bank  had received 

valid acceptances in respect of a total of 90,669,047 

BLME Shares (representing approximately 

45.25% of the issued ordinary share capital of 

BLME), which, when taken together with Boubyan 

Bank’s and its associates' existing shareholdings in 

BLME, represent approximately 71.08% of the 

issued ordinary share capital of BLME. 

 

 



 

 

أن العرض قد  أن  2020فبراير  19بتاريخ وعليه، فقد أعلن البنك 

 .تم إغالقه 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 

 عادل عبد الوهاب املاجد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

Accordingly, on 19 February 2020, the Bank 

announced that the Offer has been closed for 

acceptances. 

 

Best regards, 

 

Adel Abdul Wahab Al-Majed 

Vice-Chairman 

& Chief Executive Officer 

 



 

 

 


