Bank Audi s.a.l.

Announcement
Directorate Change

تغيير في مجلس اإلدارة

Bank Audi s.a.l. announces that Dr. Freddie C. Baz
has decided to step down from his position as
Member and Vice-Chairman of the Board of
Directors. The Board acknowledged said
resignation on 26 July 2019 and appointed Mr.
Marc J. Audi as a new Vice-Chairman for the
remainder of the current Board’s term.

 أن الدكتور فرادي شارل باز قرر.ل.م.يعلن بنك عوده ش
 أخذ.االستقالة من منصبه كعضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة
2019  تموز26 مجلس اإلدارة علما ً باالستقالة المذكورة في
 وذلك للفترة،وعين السيد مارك جان عوده نائبا ً جديدا ً للرئيس
.المتبقية من والية المجلس الحالية

Freddie Baz said: “Having spent 28 years with the
Bank Audi Group, out of my 49 years of
professıonal life, I believe I have realized most of
my wishes and ambitions for the Bank and am
proud to see it leading the Lebanese banking
sector. After careful reflection, and in
consultation with the Board of Directors, I have
decided to devote myself now to other activities
that have always captured my interest, notably in
art, culture and social volunteering. I am
comforted in my decision by the presence of
many talents in the Bank that we have formed
throughout the years, and are now ready to drive
the Group towards new horizons. Bank Audi
remains a part of me, and I will stay very close to
it."

 عاما ً في28  "بعد أن أمضيت:صرح الدكتور فرادي باز
ّ
 عاما ً من الحياة49  وذلك من أصل،مجموعة بنك عوده
، أعتقد أنني قد حققت معظم أمنياتي وطموحاتي للبنك،المهنية
 بعد التفكير.وأنا فخور أن أراه يقود القطاع المصرفي اللبناني
أكرس
ّ  لقد قررت أن، وبالتشاور مع مجلس اإلدارة،العميق
نفسي اآلن لألنشطة األخرى التي طالما استحوذت على
 إن. والعمل االجتماعي، والثقافة، ال سيما في الفن،اهتمامي
 التي أ ّهبناها على مر،وجود العديد من المواهب في البنك
ّ ،السنين
 إذ أنّهم اآلن على استعداد،يعزز ثقتي بصواب قراري
، ال يزال بنك عوده جز ًء مني.لدفع المجموعة نحو آفاق جديدة
."وسأظل قريبا ً جدا ً منه

Samir Hanna, Chairman and Group CEO said: "On
behalf of the Board, I would like to thank Dr. Baz
for his services to the Bank Audi Group over more
than 28 years. His numerous contributions have
been very valuable for the growth and expansion
of the group. We will always remember, in
particular, his conscientiousness and rigor, so
nicely spiced up with his exceptional sense of
humor. We thank him for his dedication and
commitment and wish him well".

 رئيس مجلس اإلدارة والمسؤول،صرح السيد سمير ح ّنا
ّ
 أود، "بالنيابة عن مجلس اإلدارة:التنفيذي الرئيس للمجموعة
أن أشكر الدكتور باز على خدماته لمجموعة بنك عوده على
 لقد كانت مساهماته العديدة ذات قيمة.ً  عاما28 مدار أكثر من
،ً  سوف نستذكر دائما.كبيرة بالنسبة لنمو وتوسّع المجموعة
، وصرامته، ضميره المهني،على وجه الخصوص
 نشكره على تفانيه.المصحوبين بحس طرافة استثنائي
."والتزامه ونتمنى له التوفيق

*************

