Disclosure of Material Information
To: Bahrain Bourse
National Bank of Bahrain B.S.C. would like to announce the following material information:
اإلفصاح عن معلومات جوهرية
 بورصة البحرين/ السادة
: عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه.ب.م.يعلن بنك البحرين الوطني ش
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رمز التداول

Subject

Investor meeting
invitation for financial
results for the first half
of 2021

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

الموضوع

Material
Information

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.
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Not applicable

Previous relevant
disclosures (if
any)

Not applicable

يسر مجموعة بنك البحرين الوطني
دعوة السادة المساهمين والمستثمرين
لمتابعة لقاء المستثمرين المتعلق
بمناقشة البيانات المالية للنصف
 و ذلك يوم2021 االول من عام
 في تمام2021  سبتمبر7 الثالثاء
. بعد الظهر1:00 الساعة
و على من يرغب في المشاركة
التسجيل في الرابط المرفق علما بأن
 دقيقة قبل15 التسجيل سوف يغلق
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لقاء المستثمرين لمجموعة بنك البحرين الوطني
2021 للبيانات المالية للنصف األول من
Investorsʼ Meeting Invitation for Financial
Results for the First Half of 2021
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.

ﯾﺳــر ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﻧــك اﻟﺑﺣرﯾــن اﻟوطﻧــﻲ دﻋــوة اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳــﺎھﻣﯾن
واﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻘــﺎء اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ
 ﺳــﺑﺗﻣﺑر7  و ذﻟــك ﯾــوم اﻟﺛﻼﺛﺎء2021 ﻟﻠﻧﺻــف اﻻول ﻣــن ﻋــﺎم
 ﺑﻌــد اﻟظﮭ ر1:00  ﻓــﻲ ﺗﻣــﺎم اﻟﺳــﺎﻋﺔ2021
ﻋﻠــﻰ اﻟراﻏﺑﯾـن ﻓــﻲ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﺿﻐـط ﻋﻠﻰ زر»اﻟﺗﺳــﺟﯾل« ﻋﻠﻣﺎ
 دﻗﯾﻘــﺔ ﻗﺑــل ﺑداﯾــﺔ اﻟﺟﻠﺳـﺔ15 ﺑــﺄن اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺳـوف ﯾﻐﻠــﻖ

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

ويمكنكــم كتابــة أســئلتكم عــن طريــق الضغــط علــى زر
»«األســئلة

Questions األسئلة

@nbbonline
Licensed by CBB as a conventional Retail Bank.

Licensed by CBB as a conventional Retail Bank.

.

