
 

 

Date: 23/02/2022 
  

Mr. Hamed Ahmed Ali 

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market  

Dubai -United Arab Emirates 
 

Subject: Announcement on the Opening of Nomination for 
Membership of the Board of Directors 

 
Dear Sirs,  
 
The Board of Directors of Gulfa General Investment Company PJSC  is 
pleased to inform the Shareholders that the door for nominations for the 
membership of the Company s Board of Directors will be opened during the 
period from Thursday  24/2/2022 to Saturday  5/3/2022, any shareholder/ 
person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors 
membership and meets the conditions for nomination to the Board of 
Directors membership may apply to the Company`s Management by email 
at gulfaboard@gmail.com ,  governance@sca.ae . The application must 
enclose a brief resume of the applicant and the membership type he/she is 
nominating for (i.e. Executive, Non-Executive or Independent Member). 
 
General Conditions: 
1.The number of members to be elected to the Board of Directors is seven 
members. 
2.The nomination for the Board membership will remain open for a period 
of ten (10) days) from the date of this announcement in accordance with 
the requirements of Article (9) of SCA Board of Directors Resolution No. 
(3/R) for the year 2020 on the Standards of institutional discipline and 
Corporate Governance. 
3.A candidate for the Board membership shall comply with the conditions 
stipulated in Federal Law No. (2) for the year 2015 regarding commercial 
companies, the article of association of the company and SCA Board of 
Directors Resolution No. (3 / R) for the year 2020 on Corporate Governance. 
4.The documents referred to in paragraph (7) of Article (10) of the 
Corporate Governance Guide should be attached to the nomination 
application form. 
5.After closing the nomination period, a candidate shall not relinquish 
his/her nomination to another person. 
6.The Company will publish the list of names and nomination data of the 
candidates on the bulletin board at the company`s Head Office main office 
and the Company's Website and on Dubai Financial Market Website 
(www.dfm.ae) on 30/03/2022. 
8.The Securities and Commodities Authority will be provided with a list of 
names of the nominees after the nomination period is closed. 

Best Regards, 
  

Dahi Yousef Ahmed Abdullah Almansoori 

Board Member 

 2022\ 2\ 32:  التاري    خ

 علي أحمد حامد/  السيد
 التنفيذي الرئيس

 المالي دبي سوق
 المتحدة العربية اإلمارات - دبي

 
 الموضوع : اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 
 ،،،وبعد طيبة تحية

 
ف مجلس إدارة  كة بإعالماليتشر شيح   السادة شر ن  عن فتح باب التر المساهمي 

ة من كة ، وذلك خالل الفتر  الموافق الخميس يوم لعضوية مجلس إدارة الشر

 مساهم / شخصولكل ،  2022 / 3/ 5 الموافق سبتال يوم إىل 2022/ 24/2

شيح لعضوية مجلس اإلدارتوافرت فيه  وط التر نفسه لعضوية ة أن يرشح شر

كة  إىل يتقدم به طلب بموجبمجلس ال يد  عن طريقإدارة الشر ي التر
ونن اإللكتر

 gulfaboard@gmail.com  ،  eGovernance@sca.a  .  ن يرفق وعىل أ

ي ترشيح نفسه العضوية  وصفة مقدمه  عن نبذة تعريفية الطلبب
ي يرغب فن

التر

 .مستقل(عضو  –غت  تنفيذي عضو  –يرشح له )عضو تنفيذي  عىل أساسها

وط عامة:   شر

 أعضاء.  7. عدد األعضاء المطلوب إنتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة 1

شيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوًحا لمدة ). 2 من  يوما( 10سيظل باب التر

ا لمتطلبات المادة )
ً
رئيس مجلس إدارة  ( من قرار9تاري    خ  اإلعالن وذلك وفق

كات المساهمة  2020/ ر.م(. لسنة  3الهيئة رقم ) بشأن إعتماد دليل حوكمة الشر

 العامة وتعديالته من وقت آلخر. 

وط 3 ط فيمن  يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق عليه الشر . يشتر

ي ال
ي  2015( لسنة 2قانون االتحادي رقم )الواردة  فن

كات التجارية فن شأن الشر

حوكمة  دليل بشأن  2020/ ر.م(. لسنة  3مجلس  إدارة الهيئة رقم )رئيس  وقرار 

كات المساهمة العامة  كة  الشر  وتعديالته من وقت آلخر. والنظام األساسي للشر

ي الماد4
شيح المستندات المشار إليها فن ( من قرار 10ة ). أن يرفق بطلب التر

 وتعديالته من وقت آلخر.   2020/ ر.م( لسنة  3رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

شيح التنازل عن ترشيحه لشخص آخر. 5  . ال يجوز للمرشح  بعد غلق باب التر

شيح 6 ن وبياناتهم الخاصة بالتر كة بنشر قائمة أسماء المرشحي  ي  . ستقوم الشر
فن

كة وعىل  موقع السوق بشبكة  لوحة اإلعالنات الموجودة  بالمقر الرئيسي للشر

 . 2022 /  03/ 30( بتاري    خ www.dfm.aeالمعلومات الدولية )

ن بعد غلق 8 . سيتم موافاة هيئة األوراق المالية والسلع بقائمة بأسماء المرشحي 

شيح.   باب التر

 ،،، م والتقديراإلحترا بقبول وتفضلوا
 

 يالمنصور عبدهللا أحمد يوسف ضاحي
 االدارة مجلس عضو

 


