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 Date: 07/03/2022 07/03/2022 :التاريخ

 حامد أحمد علي السيد/ 

 الرئيس التنفيذي

  سوق دبي المالي 

 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

Mr.  Hamed Ahmed Ali 

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market 

Dubai, UAE 

  

 Subject:  Disclosure Regarding Resolutions of the لشركة ات الجمعية العمومية لإفصاح عن قرار الموضوع:

General Assembly of the Company 

  

 ,Dear Sir تحية طيبة و بعد،،،

  

داماك العقارية دبي  شركةيرجى العلم بأن الجمعية العمومية ل
مساًء من الثالثة ي الساعة فانعقدت قد "( الشركة)")ش.م.ع( 

، وتمت الموافقة على 07/03/2022اإلثنين الموافق يوم 
 القرارات التالية:

This is to notify you that the General Assembly Meeting 
of Damac Properties Dubai Co. (PJSC) (the 
“Company”) has convened on  Monday 07/03/2022 at 
03:00 pm, and the following resolutions were approved: 

  

رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر  تفويض .1
 .االجتماع وجامع األصوات

1. Authorizing the Chairman of the General Assembly 
to appoint the meeting secretary and the vote 
collector. 

 

  

 :Special Resolutions .2 :ةخاص اتقرار .2
 

ة من شركة الموافقة على تحويل الشكل القانوني للشرك أ. 
مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة وتفويض رئيس 

 ك.وقيع جميع المستندات الالزمة لذلمجلس اإلدارة بت

a. Approving the conversion of the legal form of the 
Company from a public joint stock company to a 
private joint stock company and authorizing the 
Chairman of the Board of Directors to sign all 
necessary documents. 

  

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق دبي  ب. 
 المالي.

b. Approving to the de-listing of the Company's shares 
on the Dubai Financial Market. 

 ,Kind regards مع أطيب التحيات،،،

 

 

  أحمد فياله
 سكرتير مجلس اإلدارة

 

 
 
 
 
 
 
 

Ahmed Fiala 

Board Secretary 


