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Date: 24 March 2022 

 

In accordance with Article [117] of the Capital 

Market Authority Resolution No. [27/2021] 

regarding the Issuance of the Regulations of 

Public Joint Stock Companies, HSBC Bank 

Oman S.A.O.G. (‘HBON’) would like to 

announce the following candidate as received 

for the upcoming Annual General Meeting 

elections scheduled on Monday, 28th March 

2022: 

 

 

Name, Qualifications and Biography of 

nominee 

 

1. Robert Adrian Underwood 

 

Qualifications: 

 

 1982 - Bsc in Economics and Politics, 

Bath University, UK 

 1985 - Associate of Chartered Institute of 

Bankers, London, UK 

 1990 - Corporate Finance Programme, 

London Business School, UK 

 

Robert has been part of the HSBC Group since 

January 1987 up to March 2018, where he 

undertook various roles including Regional Chief 

Risk Officer MENAT, Dubai; Regional Head of 

Wholesale and Market Risk, MENA, Dubai; Head 

of Wholesale Risk, Latin America, Mexico; CEO 

of HSBC Chile; and Senior Manager, 

International Resourcing, Group HR, London.  

 م2022مارس  24التاريخ: 

 

  [27/2021]من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم  ]117[وفقا للمادة 

بشأن إصدار الئحة الشركات المساهمة العامة، يسر بنك أتش اس بي 

عن المرشح التالي و ذلك وفقا للترشيحات يعلن سي عمان ش.م.ع.ع أن 

استالمها النتخابات الجمعية العامة العادية المزمع عقدها يوم التي تم 

 :2022مارس  28االثنين 

 

 

 

 

 

 اسم المترشح و المؤهالت و السيرة الذاتية

 

 روبرت أدريان أندروود .1

 

 المؤهالت:

 

 1982 -  بكالوريوس في االقتصاد والسياسة 

 جامعة باث ، المملكة المتحدة

 1985 -  زميل في معهد تشارترد للمصرفيين 

 لندن ، المملكة المتحدة

 1990 - برنامج تمويل الشركات ، كلية لندن 

 لالدارة األعمال ، المملكة المتحدة

 

الى مارس  1987انضم الى مجموعة أتش أس بي سي في يناير روبرت 

، و كانت ادواره عديدة منها رئيس ضابط المخاطر في الشرق 2018

دبي و المدير االقليمي للمبيعات بالجملة و  –االوسط و شمال افريقيا 

دبي، و رئيس  –مخاطر السوق في الشرق االوسط و شمال افريقيا 

المكسيك، و الرئيس  –ي امريكا الالتينية مخاطر المبيعات بالجملة ف

التنفيذي في شيلي، و مدير الموارد الدولية في مجموعة الموارد البشرية 

 1982عمل ايضا في بنك ويليامز و جلينز من سبتمبر روبرت لندن.  –

 .1986الى ديسمبر 

45215174
Stamp



 

 
 

 بنك اتش اس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع  
HSBC Bank Oman S.A.O.G 

 

 
 

PUBLIC 

 

Robert also worked at Williams & Glyn’s Bank 

from September 1982 to December 1986.  

  

Robert is also Director and Audit Committee 

Member at HSBC Bank, Turkey; Chairman and 

Board Member, MENA Infrastructure Fund, 

DIFC, Dubai; and Non-Board Member of the 

Audit Committee of HSBC SA, Kingdom of Saudi 

Arabia.  

  

He joined HBON’s Board on 8th December 2021 

on a temporary basis.  

 

 

 شي بنك أتفمجلس ادارة و عضو لجنة التدقيق  يعمل كعضوروبرت 

تركيا، و رئيس و عضو مجلس االدارة في صندوق  –أس بي سي 

دبي، و عضو في بنك  –البنية التحتية الشرق االوسط و شمال افريقيا 

 اتش اس بي سي في المملكة السعودية العربية. 

 

 

 2021ديسمبر  8الى مجلس ادارة أتش أس بي سي في  مؤقتا   انضم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahma Al Busaidy - رحمة البوسعيدي   

Company & Board Secretary -  امين سر مجلس االدارة و البنك  
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