
 

 

 

Corporate Action Disclosure Form 

To: Bahrain Bourse 

 

 

Company Details  معلومات الشركة 

Company Name  National Bank of Bahrain  إسم الشركة 

Trading Code NBB رمز التداول 

ISIN Code BH0005508773 رقم الترميز العالمي 

Trading Currency  BHD عملة التداول 

Par Value   100 fils القيمة اإلسمية 

Announcement  اإلعالن 

OGM /EGM  Date   24 March 2021 تاريخ اجتماع الجمعية العمومية 

Record Date  29 March 2021 تاريخ التسجيل 

Ex- Date  28 March 2021 تاريخ التداول دون إستحقاق 

Change Date  28 March 2021 تاريخ التغيير 

Method of Increase or Decrease 

in Capital 
 طريقة الزيادة أو التخفيض في رأس المال 

Subscription  إكتتاب 

Previous Total No. of issued and 

fully paid shares   
 والمدفوعة السابقةإجمالي األسهم الصادرة 

New Total No. of issued and fully 

paid shares   
 إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة الجديدة

Previous Total issued and fully 

Paid up Capital   
 إجمالي رأس المال الصادر و المدفوع السابق

New Total issued and fully Paid 

up Capital   
 إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع الجديد 

Bonus Shares  أسهم منحة 

Percentage % 10% % نسبة الزيادة 

Previous Total No. of issued and 

fully paid shares 1,702,535,732 
 إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة السابقة

New Total No. of issued and fully 

paid shares 1,872,789,305 
 إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة الجديدة

Previous Total issued and fully 

Paid up Capital BD 170,253,573.200 
 إجمالي رأس المال الصادر و المدفوع السابق

New Total issued and fully Paid 

up Capital BD 187,278,930.500 
 فوع الجديد إجمالي رأس المال الصادر و المد

  



 

 

 
 

Capital Decrease  تخفيض رأس المال 

Previous Total No. of issued and 

fully paid shares   
 إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة السابقة

New Total No. of issued and fully 

paid shares   
 إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة الجديدة

Previous Total issued and fully 

Paid up Capital   
 إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع السابق

New Total issued and fully Paid 

up Capital   
 إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع الجديد

Other  أخرى 

Specify  حدد 

Previous Total No. of issued and 

fully paid shares   
 الصادرة والمدفوعة السابقةإجمالي األسهم 

New Total No. of issued and fully 

paid shares   
 إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة الجديدة

Previous Total issued and fully 

Paid up Capital   
 إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع السابق

New Total issued and fully Paid 

up Capital   
 إجمالي رأس المال الصادر والمدفوع الجديد

 

 Russell Bennett Name اإلسم

 Group Chief Financial Officer Title المسمى الوظيفي

 Signatureالتوقيع 

 

 

Russell Bennett (Mar 23, 2021 16:59 GMT+3)

https://nbbsign.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAzh6cFusRsvhG97F6rjtVI630LgqYrNpZ

		2021-03-23T07:01:04-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




