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NBAD-FGB merger

اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول

Further to the release of ADX Circular No.
(81) for the year 2017 concerning the
delisting of the Shares of First Gulf Bank
(https://www.adx.ae/English/News/Pages/20
170328142822048.aspx) and ADX Circular No.
(5) of 2017 on the merger of National Bank of
Abu
Dhabi
and
First
Gulf
Bank
(https://www.adx.ae/English/News/Pages/20
170323152430798.aspx), and in line with
transparent disclosure around the merger
between the two banks, please note that:

)81( بنا ًء على نشر سوق أبوظبي لألوراق المالية للتعميم رقم
 فيما يتعلق بإلغاء إدراج أسهم بنك الخليج األول2017 لعام
(https://www.adx.ae/English/News/Pages/201
2017 ) لعام5(  والتعميم رقم، )70328142822048.aspx
فيما يتعلق باندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول

-FGB shares will be de-listed at the end of the
trading day on Thursday 30th March 2017

 سيتم اإلعالن عن اندماج بنك الخليج األول وبنك أبوظبي مارس30 الوطني اعتباراً من إغالق جلسة التداول يوم
 في الشهادة الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع2017

https://www.adx.ae/English/News/Pages/2017
 وتماشيا ً مع اإلفصاح بشفافية،)0323152430798.aspx
: يرجى مالحظة ما يلي،حول اندماج البنكين
 سيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج األول اعتباراً من نهاية2017  مارس30 جلسة التداول المنعقدة يوم الخميس الموافق

-FGB and NBAD merger will be declared
effective on the close of trading on 30th
March 2017 as per the Certificate issued by
the Securities and Commodities Authority

 بما في ذلك،  وسوف يبدأ تداول أسهم بنك أبوظبي الوطني سهم لمساهمي5,643,000,000 تخصيص الزيادة والبالغة
2017  أبريل2  يوم األحد،بنك الخليج األول

-NBAD shares, including 5,643,000,000 new
NBAD ordinary shares issued to FGB
shareholders, will start trading on Sunday,
2nd April 2017
:لمزيد من االستفسارات
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