Disclosure of Material Information
To: Bahrain Bourse
Bahrain Islamic Bank B.S.C would like to announce the following:
اإلفصاح عن معلومات جوهرية
، بورصة البحرين/ السادة
:ب عن اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية المبين تفاصيلها أدناه.م.يعلن بنك البحرين اإلسالمي ش
Date

29-06-2021

29-06-2021

التاريخ

Company
Name

Bahrain Islamic Bank B.S.C.

ب.م.بنك البحرين اإلسالمي ش

إسم الشركة

Trading Code

BISB

BISB

رمز التداول

Bahrain Islamic Bank Issues
Sukuk Worth of BD25
Million
Bahrain Islamic Bank announces the
successful execution of the issuance
of sukuk worth of BD25 Million ,
which is fully covered by the National
Bank of Bahrain as the sole
subscriber, upon obtaining the
necessary
approvals
of
the
regulatory authorities and the
Extraordinary General Assembly
held on 23 March 2021, whereby the
shareholders
approved
the
recommendations of
the Bank’s
Board of Directors to issue sukuk as
Additional Tier 1 Capital by way of
convertible sukuk up to BD 40
million, and authorized the Board of
Directors to take all necessary
decisions in relation to the structure,
proceeds, the value of the issuance,
and all other terms and conditions in
relation to the convertible sukuk
issuance. This transaction comes as
one of BisB’s initiatives to promote
growth and bring alternative and
diversified funding.

25 بنك البحرين االسالمي يطرح صكوك بقيمة
مليون دينار

الموضوع

Subject

Material
Information

) عن نجاحBisB( يعلن بنك البحرين اإلسالمي
 مليون دينار25 تنفيذ عملية إصدار صكوك بقيمة
)NBB( والتي قام بنك البحرين الوطني،بحريني
 وذلك،بتغطيتها بالكامل بصفته المشترك الوحيد
بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات
الرقابية والجمعية العامة الغير العادية للبنك
 حيث وافق، م2021  مارس23 المنعقدة في
المساهمون على توصيات مجلس إدارة البنك
بإصدار صكوك كرأس مال إضافي عن طريق
 مليون دينار40 صكوك قابلة للتحويل تصل إلى
 وتفويض مجلس اإلدارة باتخاذ جميع،بحريني
 العائدات،القرارات الالزمة فيما يتعلق بالهيكلة
وقيمة اإلصدار وجميع الشروط واألحكام األخرى
 وتأتي.المتعلقة بإصدار الصكوك القابلة للتحويل
هذه الصفقة كواحدة من مبادرات بنك البحرين
اإلسالمي لتعزيز النمو وجلب تمويالت بديلة
.ومتنوعة

المعلومات الجوهرية

Impact on
Financial
Position

The AT1 issuance would boost the
Bank’s equity base and reduce its
leverage. These funds will help the
Bank improve its profitability and the
composition of its funding while
improving its capital adequacy.

سيكون لدعم رأس المال أثر إيجابي في تقوية
المركز المالي للبنك و تحسين معدل االقتراض
وكفاية رأس المال باإلضافة إلي تمكين البنك من
 وتنويع تركيبة الودائع و,تخفيض تكلفة التمويل
.زيادة هامش الربحية

األثر على المركز المالي

Previous
relevant
disclosures (if
any)

Not applicable

ال ينطبق

إفصاحات سابقة ذات
)صلة (إن ُوجدت

Name

Mohamed Ayada Matar

محمد عیاده مطر

اإلسم

Title

Money Laundering Reporting
Officer (MLRO)

مسؤول اإلبالغ عن عملیات غسیل االموال

Company Seal ختم الشركة
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المسمى الوظیفي

