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To: Chief Executive Officer
Boursa Kuwait
Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,
Subject: Response to News
Deny News Circulated through
One of the Social Media Means
In reference to the above, and in interest of Kuwait
Finance House “KFH” at adhering to Article (4-4-1)
‘Response to News” of Chapter 4 ‘Disclosure of Material
Information’ of CMA Executive Bylaws Book 10
(Disclosure and Transparency), and KFH would like to
report the following:

:التار خ
:اﳌوافق
:اﻹشارة

ا

 الرئ س التنفيذي/السيد
بورصة الكو ت
السﻼم عليكم ورحمة ﷲ و ر اته

 التعقيب ع اﻷخبار:اﳌوضوع
نفي خ متداول ع إحدى
وسائل التواصل اﻹجتما
ً
 وحرصا من ب ت التمو ل ال و،باﻹشارة إ اﳌوضوع أعﻼه
( ا اصة بالتعامل مع اﻷخبار من1-4-4) "ب تك" ع اﻹل ام باﳌادة
الفصل الرا ع )اﻹفصاح عن اﳌعلومات ا و رة( من الكتاب
العاشر )اﻹفصاح والشفافية( من الﻼئحة التنفيذية ل يئة أسواق
:  يفيد ب تك بما ي،اﳌال

 KFH confirms that the news circulated through
one of the social media means (WhatsApp)
regarding adding KFH to the list of banks required
to be inspected by the US Treasury Department
are not correct, and that KFH is fully committed to
all AML & CTF laws and regulations. Further, KFH
did not hold any board meetings regarding this
issue.

الذي يتم

 KFH will take legal measures against the
launchers of such malicious rumors.

 سيقوم ب تك بإتخاذ اﻹجراءات القانونية ﳌﻼحقة مطلقي ذه

Best Regards,
Ahmed Soud Al Kharji
Acting Group Chief Executive Officer

()وا س آب

ة افة تفاصيل ا

 يؤكد ب تك ع عدم

تداوله ع إحدى وسائل التواصل اﻹجتما

شأن إضافة ب تك إ قائمة البنوك اﳌطلو ة لتفت ش
 وأن البنك مل م تماما ب افة التعليمات،ا زانة اﻷمر كية
 كذلك ينفي.ا اصة بم افحة غسل اﻷموال وتمو ل اﻹر اب
.ب تك عقد إجتماعات مجلس اﻹدارة بخصوص ذا اﳌوضوع
.اﻹشاعات اﳌغرضة
،وتفضلوا بقبول فائق اﻹح ام
أحمد سعود ا ر
الرئ س التنفيذي للمجموعة بالت ليف

