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In accordance with the Commercial Companies 

Law issued by the CMA and due to changes in 

independence status, Paul Joseph Lawrence is no 

longer a member of the HBON Board of Directors 

(‘Board’).  

 

In accordance HBON’s Articles of Association the 

Board, on 8th December 2021, approved the 

appointment of Robert Underwood as a non-

independent member on a temporary basis until the 

next Ordinary General Meeting, subject to 

Regulatory approval. 

 

Robert Underwood holds a BSc in Economics and 

Politics from Bath University, UK, and is an 

Associate of Chartered Institute of Bankers. He has 

held various roles in HSBC Group in London, Hong 

Kong and Saudi Arabia covering Credit Risk, Credit 

Training, Corporate Lending and Specialised 

Industries and Shipping Lending. His current roles 

include Director and Audit Committee Member of 

HSBC Bank A.Ş., Chairman and Board Member of 

the MENA Infrastructure Fund, and a Non-Board 

Member of the Audit Committee of HSBC Saudi 

Arabia Limited. He is a British national and currently 

resides in the UK.  

  

)الشركات المساهمة العامة(  الشركات التجارية قانونلوفقًا 

بتغيير  متعلقةسباب ألو  لالهيئة العامة لسوق الما منلصادر ا

لمجلس  الم يعد بول لورانس عضوً ف ،استقاللية العضوحالة 

 .في سلطنة ُعمانالبنك دارة إ

 

 

 8وافق مجلس االدارة بتاريخ  ،للنظام االساسي للبنكوفقًا و

 مؤقت روبرت أندروود كعضو غير مستقل  تعيين على ديسمبر

تاريخ  الجمعية العامة  حتى  لمجلس االدارة لشغل المقعد الشاغر

 .بناًءا على الموافقات التنظيميةالعمومية التالية و ذلك 

 

بكالوريوس في االقتصاد  شهادة أندروودروبرت  يحمل

زميل في  اوهو أيضً  المملكة المتحدةبجامعة باث، من  والسياسة

 روبرتتقلد  المملكة المتحدة. في معهد المصرفيين القانوني

العديد من األدوار الوظيفية في مجموعة إتش إس بي سي في 

 تضمنتلندن وهونغ كونغ والمملكة العربية السعودية حيث 

ومنح  االئتمان في مجاالتمهامه مخاطر االئتمان والتدريب 

 القروض للشركات المتخصصة في مجاالت التصنيع والشحن.

لدى بنك  التدقيق لجنة عضو مجلس  ادارة وحالياً أدواره  تشمل

في تركيا، و رئيس و عضو مجلس اإلدارة في  إتش إس بي سي

 التدقيقنة ، و عضو لجمنطقة الشرق االوسط و شمال أفريقيا

 .السعودية المملكة العربيةفي  المحدود إتش إس بي سيلدى بنك 

في المملكة  احاليً  مقيمو  الجنسية أندروود بريطاني روبرت

 المتحدة.

 

Rahma Al Busaidy رحمة البوسعيدي  
Company & Board Secretary سر مجلس االدارة والبنك أمين  


