BBK’s Perpetual Tier 1 Convertible
Capital Securities (Capital Securities)

” القابلة1“ سندات رأس المال المستديمة من الفئة

The Board of Directors of BBK B.S.C wishes to
announce that the distribution shall be payable on
the Capital Securities in arrears on the upcoming
distribution payment date.

ب أنه سيتم سداد.م.يعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت ش
قيمة دفعة التوزيع على سندات رأس المال في نهاية الفترة وفق
.تاريخ دفعة التوزيع القادم

Details of the distribution payment are as follows:
1

Distribution period

2 November 2016 to 2 May 2017

2

No. of days

180 days

3

Distribution rate

8.25% per annum

4

Calculation of total distribution

BD 86,097,511*8.25%*(180/360)

5

Total distribution amounts payable BD 3,551,522

6

Record date

17 April 2017

7

Distribution payment date

2 May 2017

The Board of Directors would like to invite the Bank’s
Capital Securities holders whose names would be
listed in BBK Capital Securities register as on the
Record Date 17 April 2017 to visit the office of our
Paying Agent:
M/S Karvy Computershare WLL
Office 74, 7th floor, Al Zamil Tower
Building 31, Road 383, Block 305
Manama- Kingdom of Bahrain
Telephone: 17215080- Fax: 17212055
Starting from Tuesday, 2 May 2017, the holders
of Capital Securities must carry original allotment
notice(s) or Bahrain Bourse latest statement of account
to receive the distribution payment cheque(s) for the
period from 2 November 2016 to 2 May 2017.
BBK Board of Directors would like to extend their
appreciation to all our investors for their trust and
support.
Thank you,
Board of Directors

مرخـــــص مــــن قــبــــل مــصــرف البــحــريــن المــركــــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank

)(سندات رأس المال

للتحويـل لبنك البحرين والكويت

:تفاصيل دفعة التوزيع الواجبة السداد
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كما يسر مجلس اإلدارة دعوة السادة المستثمرين الكرام
المسجلة أسمائهم في سجل مستثمري بنك البحرين والكويت
: لمراجعة مكاتب السادة،2017  أبريل17 يوم التسجيل بتاريخ
شركة كارفي كومبيوتر شير

 برج الزامل، الدور السابع،74 مكتب رقم

305  مجمع،383  طريق،31 مبنى

المنامة – مملكة البحرين

17212055 : فاكس17215080 :هاتف

م مصطحبين2017  مايو2 ابتداء من يوم الثالثاء الموافق
وذلك
ً
معهم إشعار تخصيص السندات األصلي أو كشف الحساب
للمستثمرين المسجلين في شركة بورصة البحرين وذلك
الستالم شيكات دفعة التوزيع الواجبة السداد عن الفترة من
.2017  مايو2  وحتى2016  نوفمبر2
ويود مجلس اإلدارة أن يعرب عن جزيل الشكر واالمتنان لكافة

.المستثمرين على ثقتهم ودعمهم ألعمال البنك
،،،والله ولي التوفيق
مجلس اإلدارة

