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 اإلفصاح عن معلومات جوهرية

بورصة البحرينالسادة /    

 

 عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه: .ش.م.ب  بنك البحرين الوطنيعلن ي

 

 September 2021 Date 6 2021 سبتمبر 6 التاريخ

 .ش.م.ب بنك البحرين الوطني إسم الشركة
National Bank of 

Bahrain B.S.C. 
Company Name 

 NBB NBB Trading Code رمز التداول

 الموضوع
بنك  لمجموعةالمستثمرين  لقاء

البحرين الوطني للبيانات المالية 
2021للنصف األول من   

Investor meeting 

invitation for financial 

results for the first half 

of 2021  

Subject 

 المعلومات الجوهرية

 بنك البحرين الوطني مجموعة يسر

 والمستثمرين المساهمين السادة دعوة

المتعلق  المستثمرين لقاء لمتابعة

للنصف  المالية بمناقشة البيانات

و ذلك يوم  2021عام  من االول

في تمام  2021سبتمبر  7 الثالثاء

 بعد الظهر. 1:00الساعة 

و على من يرغب في المشاركة 

لما بأن ع المرفقالتسجيل في الرابط 

دقيقة قبل  15التسجيل سوف يغلق 

  .لسةبداية الج
 

 

NBB Group is pleased to 

invite its shareholders 

and the investors to the 

live session on Tuesday 7 

September 2021 at 1:00 

pm Kingdom of Bahrain 

time to discuss the 

financial results of the 

first half of 2021. 

Those interested can 

register by accessing the 

link in the attached 

document. Registration 

will close 15 minutes 

ahead of the session.  

Material 

Information 

األثر على المركز 

 المالي
 ال ينطبق

Not applicable 

Impact on 

Financial 

Position 

إفصاحات سابقة ذات 

 صلة )إن ُوجدت(
 ال ينطبق

Not applicable 

Previous relevant 

disclosures (if 

any) 

 



 

 

 Russell Bennett Name تيراسل بن اإلسم

 المسمى الوظيفي
 – للمجموعة رئيس تنفيذي

 الشؤون المالية

Group Chief Financial 

Officer 
Title 

 Signatureالتوقيع 

 

 

Russell Bennett (Sep 6, 2021 10:26 GMT+3)

https://nbbsign.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACK54dmzOmEJ7IzpXgVLp_XyUNH5tlees


*Terms and conditions apply. Licensed by CBB as a conventional Retail Bank.

Visit nbbonline.com @nbbonline

Licensed by CBB as a conventional Retail Bank. 

NBB Group is pleased to invite its shareholders and the 
investors to the live session on Tuesday 7 September 
2021 at 1:00 pm Kingdom of Bahrain time to discuss 
the financial results of the first half of 2021.

Those interested can register by clicking the 
“Registration” button below. Registration will close 15 
minutes ahead of the session.

You may even ask your questions prior to the event by 
clicking the “Questions” button below.

Investorsʼ Meeting Invitation for Financial 
Results for the First Half of 2021

یســر مجموعــة بنــك البحریــن الوطنــي دعــوة الســادة  المســاھمین 
والمســتثمرین لمتابعــة لقــاء المســتثمرین  لمناقشــة البیانــات المالیــة 

للنصــف االول مــن عــام  2021 و ذلــك یــوم الثالثاء 7 ســبتمبر 
ر 2021 فــي تمــام الســاعة 1:00 بعــد الظھ

علــى الراغبیـن فــي المشـاركة الضغـط على زر«التســجیل» علما 
بــأن التسـجیل سـوف یغلــق 15 دقیقــة قبــل بدایــة الجلسـة

 ويمكنكــم كتابــة أســئلتكم عــن طريــق الضغــط علــى زر
»األســئلة«

 لقاء المستثمرين لمجموعة بنك البحرين الوطني
للبيانات المالية للنصف األول من 2021

.

 Registration   التسجيل

 Questions   األسئلة

https://www.surveymonkey.com/r/NBT3D2X
https://nbbonline.zoom.us/webinar/register/WN_T_RokZTTTrihUbobNlPTqw
https://www.surveymonkey.com/r/NBT3D2X
https://nbbonline.zoom.us/webinar/register/WN_T_RokZTTTrihUbobNlPTqw
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