
 

 

 

  

  :Date 12/10/2022 التاريخ: 

 :CSFO/093/HT-NA Reference املرجع:

 السادة / شركة بورصة الكويت          املحترمين

 تحية طيبة وبعد ،،،  

 To: Boursa Kuwait Company  

Dear Sirs, 

افقة هيئة  املوضوع: اإلفصاح عن معلومة جوهرية بشأن مو

 أسواق املال على مشروع عقد االندماج 

 Subject: Disclosure of Material Information regarding 

the CMA Approval on the Merger Contract 

 بأحكام الكتاب العاشر 
ً
باإلشارة إلى املوضوع أعاله، وعمال

( 7والشفافية"( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ))"اإلفصاح 

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق  0202لسنة 

فيما يتعلق باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية  ،املالية وتعديالتهما

 وآلية اإلعالن عنها. 

 

 نرفق لكم نموذج اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية.

 

 With reference to the above subject, and pursuant to the 

requirements of module 10 (“Disclosure and 

Transparency”) of the Bylaws of law No. 7 of 2010, 

regarding the establishment of the Capital Market 

Authority and the regulation of securities activity, as 

amended, regarding the disclosure of material information 

and announcement mechanism thereto. 

Attached is the disclosure form of material information.   

 

 ,,,Sincerely yours  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 
 

 Nawaf Arhamah Arhamah – نواف ارحمه ارحمه

 CSFO -لالستراتيجية واملالية الرئيس التنفيذي 

  إلى:* نسخة 

   اإلفصاح.إدارة  –السادة / هيئة أسواق املال 

 * CC:  

CMA - Disclosure Dept. 



 (01)امللحق رقم نموذج اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية 

)10(Appendix No.Disclosure of Material Information Form  

 :Date 12/10/2022 التاريخ:

  :Name of the listed Company  اسم الشركة املدرجة:

 ش.م.ك.ع ب( )بوبيانشركة بوبيان للبتروكيماويات 
 

Boubyan Petrochemical Co. (BPC) K.P.S.C 

 :Material Information  :املعلومة الجوهرية

يرجى العلم بأن هيئة أسواق املال قد أصدرت موافقتها اليوم األربعاء 

على مشروع عقد االندماج بطريق الضم بين  0200أكتوبر  00املوافق 

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك )عامة( وشركة املجموعة 

التعليمية القابضة ش.م.ك.ع بحيث تكون شركة بوبيان 

دامجة، وشركة املجموعة التعليمية للبتروكيماويات هي الشركة ال

 .هي الشركة املندمجةالقابضة 

 لنتائج تقرير مقوم األصول املستقل ورأي مستشار االستثمار 
ً
وطبقا

املستقل بشأن عدالة التقويم، فقد تم تقييم سهم شركة بوبيان 

فلس للسهم الواحد، وسهم شركة املجموعة  988للبتروكيماويات بـ 

فلس للسهم الواحد،  وأن معدل تبادل  0722بـ  القابضة التعليمية

بوبيان للبتروكيماويات سهم في رأس مال شركة  1.20األسهم هو 

 مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة املجموعة التعليمية

  القابضة.

الجدير بالذكر أن عملية االندماج املشار إليها أعاله تخضع ملوافقة 

من الشركة الدامجة واملندمجة  الجمعية العامة غير العادية لكل

، وذلك بعد استكمال باقي اإلجراءات 
ً
والتي سيحدد موعدها الحقا

مية ذات الصلة واملوافقات الرقابية الالزمة للدعوة لتلك يالتنظ

 طبقا 
ً
الجمعيات. هذا، وسوف يتم عمل اإلفصاحات الالزمة قانونا

 .وتعديالتهما 0202( لسنة 7ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 
ً
كما نود اإلشارة إلى أن مشروع عقد االندماج وملحقاته سيكون متاحا

 01لالطالع ملساهمي الشركة ابتداًء من يوم غد الخميس املوافق 

ارع ش -الشرق  في املقر الرئيس ي للشركة الكائن في  0200أكتوبر 

 .11الدور  -برج كيبكو  -الشهداء 

 

 

We would like to inform you that the Capital Markets Authority of 

Kuwait (“CMA”) has issued its approval on the merger contract on 

Wednesday, 12 October 2022 in relation to the merger by way of 

amalgamation between Boubyan Petrochemical Company 

K.S.C.P. and Educational Holding Group K.S.C.P., whereby 

Boubyan Petrochemical Company will be the merging entity and 

Educational Holding Group will be the merged entity.  

According to the results of the independent valuation report and 

the opinion of the independent investment advisor on the fairness 

of the valuation, Boubyan Petrochemical Company’s share price 

was valued at 899 fils per share, whilst Educational Holding’s 

share price was valued at 2704 fils per share, resulting in a share 

swap ratio of 3.01 shares in Boubyan Petrochemical Company’s 

share capital for every one share in Educational Holding’s share 

capital.  

Having said that the above-mentioned merger is subject to the 

approval of the extraordinary general meetings of the merging 

and merged companies which will be set later upon the 

completion of the necessary regulatory procedures and approvals 

to call for the extraordinary general assemblies. Moreover, the 

required disclosures will be prepared and made pursuant to the 

provisions of Bylaws of Law No. (7) of 2010 and their 

amendments.  

It is worth noting that the merger contract and its appendixes will 

be available for the perusal of the company’s shareholders starting 

from Thursday 13 October 2022 at the Company’s headquarter in   
Sharq - Shuhada Street -  KIPCO Tower - Floor 33 

 :Significant Effect on the financial position of (BPC)  أثر املعلومة الجوهرية على املركز املالي للشركة:

ن االنتهاء لحي للشركةال يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على املركز املالي 

 من عملية االندماج.

 There is no impact of the material information on the company’s 

financial position until the completion of the merger procedures. 

 

 

 Nawaf Arhamah Arhamah – نواف ارحمه ارحمه

 CSFO –لالستراتيجية واملالية الرئيس التنفيذي 




