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 2022أغسطس  24

 
 
 
 
 

 24 August 2022 
 

 الموقر  امد أحمد علي     ح /ید الس
 التنفیذي رئیس ال

 سوق دبي المالي 
 اإلمارات العر�یة المتحدة  -دبي

 
 
 

 Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – United Arab Emirates 

   مقدم من خالل نظام إفصاح اإللكتروني 
 
 

 Submitted Through Efsah System 

 دارة بالتمریر اإلمجلس  قرارات  الموضوع:  
 
 

 Subject: Board of Directors’ 
Resolutions by Circulation 

 تحیة طیبة وبعد، 
 
 

 Dear Mr. Hamed,   

قد وافق    تھامجلس إدار  تعلن بأن   تود الشركة أن 
في  على   العمومیة  الجمعیة  العنوان عقد    فندق 

  2022سبتمبر    21بتاریخ  بإمارة دبي    بولیفارد 
وسوف تتخذ الجمعیة  .  بعد الظھر  4:00الساعة  

في   القرارات  األعمال  العمومیة  جدول  بنود 
ً   المرفقة الجمعیة العمومیة  الواردة في دعوة    . ربطا

 
 

سیادتكم  یرجى   المرفقة    اإلفصاح عن من  النسخ 
المساھمین   ونشرة  العامة،  الجمعیة  دعوة  من 

ا  بصفقة  دبي الخاصة  على  كریك    الستحواذ 
المساھمین  ھاربور بیع  الخاصة بصفقة  ، ونشرة 

  ة استمارة التوكیل، وجدول مقارننموذج  نمشي، و 
یوضح المواد التي سیتم تعدیلھا في عقد التأسیس  

موافق  على  الحصول  بعد    الجمعیة   ات للشركة 
 . العمومیة والجھات المختصة 

 

 The Company would like to announce 
that its Board of Directors approved to 
hold the General Assembly at the Address 
Boulevard Hotel in the Emirate of Dubai 
on 21st September 2022 at 4:00 pm. The 
General Assembly will resolve on the 
agenda items listed in the attached 
invitation. 

You are kindly requested to disclose the 
attached copies of the General Assembly 
invitation, Shareholders Circular for the 
acquisition of Dubai Creek Harbour, 
Shareholders Circular for the sale of 
Namshi, Proxy Form, and comparative 
table showing the articles that will be 
amended in the Memorandum of 
Association of the Company after 
obtaining the approvals of the General 
Assembly and competent authorities. 
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 حترام، وتفضلوا بقبول فائق الشكر واإل

 
 Yours sincerely, 

 
 

 
_____________________ 

 
Ahmad Thani Al Matrooshi / أحمد ثاني المطروشي 

 
 
 
 
 
 
 

 ھیئة األوراق المالیة والسلع   :نسخة إلى

  
 
 
 
CC: Securities and Commodities Authority 
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