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 االعالن عن معلومات جوهرية

Announcement of Material Information 

 

Date 06/05/2022 لتاريخا  

Company Name Al Baraka Banking Group B.S.C. 

 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب   

 إسم الشركة

Trading code BARKA رمز التداول 

Subject 
مجموعة البركة المصرفية تعلن وقف التداول واالدراج ألسهمها في 

 بورصة ناسداك دبي
 

Al Baraka Banking Group B.S.C. announces the suspension and 

delisting of its shares on Nasdaq Dubai 

لموضوعا  

Material 

Information 

فبراير  23تعلن مجموعة البركة المصرفية وتطبيقا لقرار مجلس اإلدارة في 
فان المجموعة  2022مارس  30الجمعية العامة للمساهمين في و قرار  2022

قد تلقت موافقة سلطة دبي للخدمات المالية بشطب أسهم المجموعة من القائمة 
 الرئيسية لمركز دبي المالي وإلغاء االدراج في بورصة ناسداك دبي.

 

وفي سبيل تنفيذ الغاء االدراج في بورصة ناسداك فان أسهم المجموعة سيتم 
 حسب الجدول أدناه: 2022مايو  9فها من التداول اعتبارا من تاريخ وق

 

  اخر يوم لتداول األسهم في بورصة ناسداك. 2022مايو  6تاريخ 

  مايو )الساعة الثامنة صباحا( وقف تداول األسهم في بورصة  9تاريخ
 ناسداك دبي.

  مة مايو )الساعة الخامسة مساءا( الغاء األسهم من القائ 12تاريخ
 الرئيسية من سلطة دبي للخدمات المالية ومن بورصة ناسداك دبي.

 
 اإلجراءات:

في بورصة  2022مايو  12سيتم الغاء ادراج األسهم ووقف التداول بتاريخ   
ناسداك دبي ولكن ستظل األسهم مدرجة في بورصة البحرين. ستقوم بورصة 

دى بورصة البحرين. ل ناسداك بتحويل األسهم المدرجة لكل مساهم في حسابه 
وفي حالة عدم وجود حساب للمساهم في بورصة البحرين سيتم تحويل أسهمه الى 
حسابات غير قابلة للتداول في بورصة البحرين. سيتم نقل األسهم دون الحاجة الى 

 أي اجراء من قبل المساهم.
 

ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية وبورصة ناسداك دبي بإصدار إعالنات أخرى 
 تؤكد وقف التداول وإلغاء االدراج.
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Al Baraka Banking Group B.S.C. (the "Company") hereby 

announces that, further to the resolutions passed at a meeting of 

the Company’s board of directors held on 23 February 2022 and 

the resolution passed at the Company’s annual general meeting 

held on 30 March 2022, the Company has received confirmation 

from the Dubai Financial Services Authority (the “DFSA”) in 

relation to the proposed removal of the Company’s shares (the 

“Shares”) from the Official List of Securities of the DFSA, 

which will be followed by the removal the Shares from trading 

on Nasdaq Dubai (together, the “De-listing”).  

 

In order to achieve the De-listing, the Shares will be suspended 

from dealing and trading on Nasdaq Dubai with effect from 9 

May 2022 with the last day of trading in the Shares being 6 May 

2022.  

 

Timing 

 

The timing for the De-listing is:  

 

 6 May 2022 : Last day of trading and dealing in the 

Shares  

 8:00 am on 9 May 2022 : Shares suspended from 

dealing and trading on Nasdaq Dubai  

 5:00 pm on 12 May 2022 : Removal of the Shares from 

the Official List of Securities of the DFSA and removal 

of the Shares from trading on Nasdaq Dubai  

 

Process  

On 12 May 2022 the Shares will be removed from the Official 

List of Securities and from trading on Nasdaq Dubai, but will 

remain listed on Bahrain Bourse. Nasdaq Dubai will transfer the 

relevant shareholder’s shares to such shareholder’s trading 

account on the Bahrain Bourse, or if such shareholder is yet to 

open a trading account, its shares will be transferred to a non-

trading account on the Bahrain Bourse, pending the opening of a 

trading account. The share transfer process will be completed 

even without involvement from the shareholders and will 

therefore not hold up the process for the De-listing or the 

removal of the shares form trading on Nasdaq Dubai.  

 

Further announcements will be made by Nasdaq Dubai and the 

DFSA confirming the suspension of the Shares from trading on 

Nasdaq Dubai and the De-listing. 
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Impact on 

Financial 

Position 

Not Applicable 

 ال ينطبق

األثر على المركز 

 المالي

 

Name Ahmed AbdulGhaffar اإلسم 

Title First Vice President , Investor Relations المسمى الوظيفي 

Company Seal ختم الشركة   Signature    التوقيع 

 

  

 


