Offeror: Oman Arab Bank SAOC

TAKEOVER OFFER

Target: Alizz Islamic Bank SAOG

عرض استحواذ
نموذج الموافقة

ACCEPTANCE FORM
Shareholder’s Name:

_____________________________________

Shareholder’s Folio:

_____________________________________

Address:

_____________________________________

Please fill in the details
يرجى تعبئة التفاصيل

No. of AIB Shares held as of 23rd June 2020: ______________________
I/we the above named shareholders acknowledge and confirm that I/we
have read, understood and accepted the contents of the Offer Document
and Acceptance Form pertaining to the Takeover Offer. Therefore, and
based on terms and conditions therein, I/We exercise the following option.
I/We confirm the information provided in this application form is correct.
I/We will be responsible for any incorrect information provided by me.

Please tick the appropriate box (tick () one box only):

2020  يونيو23 اإلسالم كما يف
عدد أسهم بنك العز
ي

ى
 أننا قرأنا وأدركنا/ بأنن
 نقر ي/ نحن المساهمون المذكورون أعاله أقر/ أنا
وقبلنا محتويات مستند العرض ونموذج القبول المتعلق بعرض
ً
واستنادا إىل ر
 نحن/  أنا، الشوط واألحكام الواردة فيه
،  لذلك.االستحواذ
ى
 نحن نؤكد صحة المعلومات الواردة يف نموذج/  أنا.التاىل
نمارس الخيار ي
رى
غت صحيحة
 نحن سنكون/  أنا.الطلب هذا
مسؤولي عن أي معلومات ر
. قبلنا/ بىل
تم تقديمها من ق ي

:)( في مربع واحد فقط) يرجى وضع عالمة في المربع المناسب (ضع عالمة

Option 1 – Cash Consideration ()المقابل النقدي
(RO 0.0688 per AIB Share)
I/We hereby confirm that,
I/We are Shari’a Compliant, and
the shares held by me/us are not encumbered/pledged.
In the event it is found that above requirements are not met, I/We
understand and accept that I/We will receive Consideration Shares only.

, نحن نؤكد عىل/ أنا
ر
 و، نحن متوافقون مع أحكام الشيعة/ أنا
.غت مرهونة
 نحن ر/ األسهم المملوكة يىل
ى
 نحن/  أنا،غت مستوفاة
النقدي
المقابل
عىل
الحصول
مؤهالت
أن
مالحظة
تم
حال
وف
ر
ي
ى
. أننا سوف نحصل عىل الحصص السهمية كمقابل فقط/ أنن
نتفهم ونوافق عىل ي

I/We understand that Cash Consideration will be paid to the
Shareholder’s Bank Account registered with Muscat Clearing and
Depository Company SAOC.

ى
المرصف للمساهم
 نحن ندرك أنه سيتم دفع المقابل النقدي إىل الحساب/ أنا
ي
.م.ع.م.المسجل لدى رشكة مسقط للمقاصة واإليداع ش

Option 2 – Consideration Shares ()أسهم المبادلة
(0.323 OAB Share per AIB Share)
In case of encumbrance/pledge, I/We authorise MCDC to replace the
same on the Consideration Shares

 نحن نخول رشكة مسقط لإليداع والمقاصة باستبدالها/  أنا،ى يف حالة الرهن
السهم
بالمقابل
ي

.

Date ()التاريخ: ........................................

Shareholder's Signature ()توقيع المساهم: ………...............................................

GSM No. ()رقم الجوال: ............................

Email ()البريد اإللكتروني: ….…..……………………….…………………………………...………

Note:
1)
2)
3)
4)
5)

Offer Period: 24th June 2020 to 28th June 2020
Please send the signed and scanned form to Offer Manager at ubharcorporatefinance@u-capital.net
The terms used here has the same meaning as given to them in the Offer Document
The shareholder accept to take such other action as reasonably requested by OAB to
give effect to the transfer of the relevant shares in AIB;
Incomplete or incorrect Acceptance Form will be rejected, and such shareholders will
be subject to Compulsory Acquisition after CMA approval

ر
2020  يونيو28  إىل2020  يونيو24 :فتة العرض
ى
الضوئ اىل المستشار عىل
يرج إرسال النموذج الموقع والمرسل عن طريق الماسح
ي
ubhar-corporatefinance@u-capital.net
ى
.المعن المعىط لها ى يف مستند العرض
المصطلحات المستخدمة هنا لها نفس
يوافق المساهمون عىل اتخاذ اإلجراءات األخرى المناسبة ر
الن قد يراها بنك عمان
ي
.االسالم
العرئ والمرتبطة بتنفيذ تحويل األسهم ذات الصلة لبنك العز
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 وسيخضع هؤالء المساهمون، الغت صحيحة
الغت مكتملة أو ر
سيتم رفض الطلبات ر
.لالستحواذ اإلجباري بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال
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