
 

 

   
Date: 28 June 2020 
 
 
 

  2020يونيو  28التاريخ:  
 

TAKEOVER OFFER – 90 PER CENT 
ACCEPTANCE  OF AIB 

SHAREHOLDERS & COMPULSORY 
ACQUISITION 

 

% من مساهمي بنك 90موافقة ا–ستحواذ الاعرض  

 والستحواذ الجباريا العز السالمي  على العرض 

 

 
Further to the disclosure published on the 
MSM website on 24 June 2020 regarding 
the proposed transaction between Alizz 
Islamic Bank SAOG (AIB) and Oman Arab 
Bank SAOC (OAB), AIB wishes to 
announce the following: 
 
 

وق مسقط لألوراق إلحاقا بإفصاحنا المنشور على موقع س 
والمتعلق باالندماج المقترح  2020يونيو  24المالية بتاريخ 

بين بنك العز االسالمي )ش م ع ع (  وبنك عمان العربي 
 )ش م ع م(، يود بنك العز االسالمي أن يعلن ما يلي:  

THIS DISCLOSURE IS RELATED TO THE 
TAKEOVER OFFER BY OMAN ARAB 
BANK SAOC, ACTING IN CONCERT 
WITH A TRUST ESTABLISHED BY 
OMINVEST AND ARAB BANK PLC, TO 
ACQUIRE 100 PER CENT ISSUED 
SHARE CAPITAL OF ALIZZ ISLAMIC 
BANK SAOG PURSUANT TO THE 
TAKEOVER AND ACQUISITION 
REGULATION (E/2/2019) 

بعرض اإلستحواذ املقدم من قبل  هذا الفصاح يتعلق  

بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م، بالتنسيق مع حساب 

العهدة الذي أسسته الشركة الُعمانية العاملية للتنمية 

والبنك العربي ش.م.ع من أجل  ش.م.ع.ع. والستثمار

ال املصدر لبنك العز امل الستحواذ على كامل رأس

ا لالئحة 100اإلسالمي ش م ع ع )بنسبة 
ً
%( )وذلك طبق

الستحواذ والسيطرة الصادرة بموجب قرار الهيئة 

 .)اللوائح(( 2/2019العامة لسوق املال  رقم )خ/

 
We would like to announce that 
shareholders of Alizz Islamic Bank SAOG 
(AIB) holding more than 90 per cent of the 
shares in AIB have accepted the Takeover 
Offer by submitting their Acceptance Forms 
to the Offer Manager. Accordingly, the 
Offeror hereby announces that they are 
proceeding with the compulsory acquisition 
of the remaining AIB shares held by those 
AIB shareholders who do not respond to 
the Takeover Offer by the Offer Closing 
Date (28 June 2020). 

مساهمي بنك العز % من 90أكثر من أن نعلن بأن ويسرنا  

على عرض االستحواذ من  قد وافقوا اإلسالمي ش.م.ع.ع 

خالل تقديمهم نماذج القبول الخاصة بهم إلى مستشار 

العرض. وبناًء على ذلك، يعلن مقدم العرض بموجب هذا 

أنه يسير في عملية االستحواذ االجباري على أسهم بنك 

تبقية التي يمتلكها املساهمون في بنك العز العز االسالمي امل

االسالمي والذين لم يوقعوا على نموذج عرض االستحواذ 

 (.2020يونيو  28حتى تاريخ إغالق العرض واملوافق )



 

 

 

 

 

 

                                                                                
 

Fadelallah Suliman  
Legal Advisor & Company Secretary  

 فضل هللا سليمان 
 مستشار قانوني وأمين أمانة سر المجلس  

 

 

 

 

 As stated in the Offer Document, no 
separate notice will be issued by to the AIB 
Shareholders regarding the compulsory 
acquisition. 
 

كما جاء في مستند العرض، لن يتم إصدار إشعار أو  

اعالن منفصل بخصوص االستحواذ اإلجباري من قبل 

 المي.املساهمين في بنك العز االس

 


