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1. Approved the previous minutes of meeting. 
 

2. Elect H.H Sheikh Theyab Bin Tahnoon Al Nahyan as the Chairman of 

the BOD and Eng. Abdulla S. Atatreh as the Vice Chairman. 
 

3. Appoint 1) Dr. Abdulrahman Alafeefi, 2) Mr. Ahmad Al Kilani and 3) 

Mr. Omar Al Romaithi as the AC members. 

4. Appoint 1) Eng. Abdulla S. Atatreh, 2) Dr. Abdulaziz Al Ongary and 3) 

Ms. Manwa Al Brich as the NRC members. 

5. Appoint the board member Mr. Ahmad Al Kilani as the Managing 

Director of the company with granting him the required authorities/ 

powers to do so. 

6. Appoint Mr. Yazan S. Maragha as the Board Secretary. 
 

7. Appoint Mr. Sari Hashem as the Compliance Officer. 
 

8. Approve the unaudited Financial Statements ended on 31st March 2022 

(Quarter First 2022). 
 

9. Review and approve the drafts of the POAs. 
 

10. Discussed the operational and routine matters of the company. 
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  Best Regards,  
 

 

   ،وتفضلليش قبللشف ئقشيالنتريمشويختقد رش
 

 

 
 

 

Yazan S. Maragha 

Board Secretary 

 يزن مراغة 

 أمين سر مجلس اإلدارة 
 

Cc: 
▪ Securities and Commodities Authority 
▪ BS File 

 نسخة الى: 
 هيئة األوراق المالية والسلع ▪
 مين السر أل الملف الخاص ▪

 

 

Date: 13/05/2022 

Ref.: GNHGroup-YSM/2022/Board/2027 

 
 

To: H.E. Hamed Ahmed Ali 

Chief Executive Officer (CEO) 

Dubai Financial Market 
 

 

  

 05/2022/ 13التاريخ:  

 GNHGroup-YSM/2022/Board/2027المرجع: 
 

شيمللقرششن مدشأنادشعليش/إلىشسي دة

شيخرئيسشيختنفبذيش

شسلقشدب شيمل لي
 

 

Subject: Disclosing the results of Board Meeting Number (2) of 

2022 for Gulf Navigation Holding PJSC the (“Company”) 
خ ركةششش2220خي مششث ن يخمجلسشيإلديرةشششنت ئجشإجتا عيإلفص حشع شيمللضلع:ش 

شيلخلبجشخلاالنةشيخق  ضةشش.م.عش)"يخ ركة"(ش
ش

 

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and 

transparency, and further to our letter referenced GNHGroup-

YSM/2022/Board/2026 dated 10th May 2022, we would like to inform you 

that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 2nd 

meeting of 2022 on Friday, 13th May 2022 at 3:00 pm at the Company’s 

head office n. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE and the 

Board resolved to: 
 

 
 

وال يافية،   اإلفصاح  بمبدأ  اإللتزام  رقم  اوإلحلضمان  لخطابنا  -GNHGroup قا 

YSM/2022/Board/2026     نحيط سعادتكم   2022  مايو  10املؤرخ أن  نود  فإننا 

ثاني اله  قد عقد إجتماع  علما بأن مجلس إدارة شر ة الخليج للماحة القابضة ش.م.ع

 يخث خثةشم شبيدشيخظهر   تماااام الساعاااة    2022م  لشششش13املوافاااق    ال معةيوم    2022لعام  

اإلمارات    –، دقي  1، البرشاء  3901مكتب    Trio   APIالكائن    أبراج  الرئيس ي  بمقر ال ر ة

ش:شوقدشق مشمجلسشيإلديرةش إتخ نشيخقريريتشيخت خبةالعربية املتحدة 
 


