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«بيتك» يقرع جرس إدراج وبدء تداول أسهمه في بورصة البحرين

قــرع رئيس مجلــس إدارة 
بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
حمد عبداحملسن املرزوق، جرس 
إدراج وبدء تداول أسهم «بيتك» 
فــي بورصة البحريــن، وذلك 
بعد تلقي موافقة هيئة أسواق 
املال علــى اإلدراج في بورصة 
البحرين، وتلقي نتيجة نسبة 
القبول اإلجمالية ملستند العرض 
من مقاصتي الكويت والبحرين 
ووكالء االســتالم، ضمن إطار 
جناح استكمال صفقة استحواذ 
«بيتــك» على ١٠٠٪ من أســهم 
البنك األهلي املتحد البحريني.

وأقيم حفل قرع جرس إدراج 
وبــدء تــداول أســهم «بيتك»، 
بحضور وزير املالية واالقتصاد 
الوطني مبملكة البحرين الشيخ 
ســلمان بن خليفــة آل خليفة، 
ووزيــر الصناعــة والتجــارة 
والرئيــس التنفيذي لبورصة 
البحرين الشيخ زايد بن راشد 
الزيانــي، ومحافــظ مصــرف 
البحرين املركزي رشيد محمد 
املعراج، إلى جانب عدد كبير من 
الرؤساء التنفيذيني للعديد من 

الشركات املدرجة، ومسؤولني 
ورجال أعمال ومستثمرين.

وأعرب املرزوق عن سعادته 
بنجاح إدراج أسهم «بيتك» في 
بورصة البحرين، مشيرا إلى ان 
اإلدراج املتعدد لســهم «بيتك» 
بورصــة  فــي   Cross-listing
البحريــن الى جانــب بورصة 

الكويت يحمل العديد من املنافع 
التي تعود على املساهمني وعلى 
املؤسسة، فهو يعزز السيولة 
في السوق ويساهم في تعزيز 
النشاط اإليجابي للبورصتني.
اإلدراج  «يتيــح  وتابــع: 
مــن  املزيــد  إلــى  الوصــول 
املســتثمرين احملتملــني نظرا 

لتداول السهم في اكثر من سوق 
مالي، ما يعني حتسني الفرص 
الرأسمالية للمؤسسة، مشيرا 
الى أنه من املتوقع أن يتم توجيه 
سيولة جيدة لسهم «بيتك» بعد 
تداول األسهم املصدرة اجلديدة، 
وذلك نظرا لزيادة وزن «بيتك» 
مبؤشــر MSCI، ما يعني قيام 

املســتثمرين األجانب بتعديل 
محافظهم على أســاس النسبة 

اجلديدة».
وأضــاف أن اإلدراج املتعدد 
لســهم «بيتك» يســاعد أيضا 
على حتســني هيــكل احلوكمة 
الــذي يعمــل علــى توجيــه 
تعليمات وأهداف املؤسسة، كما 

يلعب دورا فــي زيادة الفرص 
الستقطاب افضل املواهب للقيام 
بدورها في سوق األسهم وخدمة 

العمالء.
وتابع املــرزوق: ان من بني 
مميزات اإلدراج املتعدد للسهم 
Cross-listing، تعزيز ســمعة 
املؤسسة وانتشارها، مبينا انه 

ميكن االســتفادة مــن ذلك في 
اســتراتيجية اإلعالن من قبل 
الشــركات متعــددة اإلدراجات 
الستقطاب املستثمرين األجانب.

وثمن املرزوق ثقة املساهمني 
واألوساط االستثمارية من أفراد 
وشــركات ومؤسسات، وكذلك 
توجــه بالشــكر لبورصتــي 
الكويــت والبحرين ومقاصتي 
الكويــت والبحريــن وهيئــة 
أسواق املال، وجلميع اجلهات 
الرقابية الكويتية والبحرينية 
املختلفة التي منحت موافقاتها 

على عملية االستحواذ.
وكذلك ثمن جهود املستشارين 
احملليــني والعامليــني وشــركة 
املاليــة واالســتثمار  األوراق 
«ســيكو». وأثنى علــى جهود 
فريق العمل وكافة اجلهات التي 
ساهمت في إمتام هذا االستحواذ 
العابر للحدود الذي يزيد القاعدة 
الرأسمالية للبنك إلى أكثر من 
١٠ مليارات دوالر، والذي يعزز 
مكانة الكويت والبحرين كمراكز 
مالية مرموقة في منطقة اخلليج 

العربي. حمد املرزوق ملقياً كلمته خالل احلفل شادي زهران وعبدالوهاب الرشود وعلي فردان وعبداحلكيم اخلياط

حمد املرزوق ووزير الصناعة والتجارة زايد الزياني يقرعان جرس التداول بحضور الرئيس عبدالوهاب الرشود ومسؤولني وقياديني في «بيتك»

حمد املرزوق متحدثا خالل احلفل بحضور عبدالوهاب الرشود وشادي زهران وعلي فردان وعبداحلكيم اخلياط

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة وجنالء الشيراوي والشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة وحمد املرزوق

حمد املرزوق وعبدالوهاب الرشود يتوسطان فريق مجموعة «بيتك» في احتفال قرع جرس التداول

من اليمني: عبداحلكيم اخلياط وزايد بن راشد الزياني ومراد علي مراد وحمد املرزوق ود.وحيد القاسم

جانب من احلضور خالل حفل إدراج سهم بيتك في بورصة البحرين

حمد املرزوق: اإلدراج املتعدد لـ«بيتك» بالكويت والبحرين يعزز السيولة والنشاط اإليجابي للسوقني

التواجد بأكثر من سوق يزيد فرص استقطاب افضل املواهب مبجال األسهم وخدمة العمالء

اسـتحواذ «بيتك» العابـر للحدود يعزز من مكانـة الكويت والبحرين كمراكـز مالية في اخلليج

نثمن ثقة املساهمني ونشكر اجلهات الرقابية الكويتية والبحرينية ملوافقاتها على االستحواذ

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والوزير زايد بن راشد الزياني وعبدالكرمي بوجيري ورئيس مجلس إدارة «بيتك» حمد املرزوق


