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Date: 16/03/2022 
 

 16/03/2022 التاريخ: 

Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai, UAE 

 السيد/ حامد أحمد علي 
 الرئيس التنفيذي

 سوق دبي المالي  
 اإلمارات العربية المتحدة -دبي 

 

Dear Sir, 

  

 ،،تحية طيبة وبعد،

Subject: Results of Damac Properties 
Dubai Co. PJSC Board of Directors 
Meeting 

مجلس إدارة شركة إجتماع نتائج الموضوع:  
 ش.م.ع  دبي داماك العقارية

With reference to the above-mentioned 
subject, please be advised that Damac 
Properties Dubai Co PJSC (the “Company”) 
Board meeting was held on Wednesday 
16/03/2022 at 03:00 PM, and resolved to 
increase the Company’s strategic stake in 
the share capital of Damac International 
Limited from 45% to 68%. Damac 
International Limited indirectly owns 75% of 
Nine Elms real estate project in London and 
is working on a resort project in Maldives. 
The transaction falls under the Company’s 
business nature, and the value of the 
transaction (independently valued) is less 
than 5% of the Company’s issued capital.  

 باإلشارة الى الموضوع أعاله، نحيط سيادتكم علما   
مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي اجتماع بأن 

األربعاء  يوم انعقد في قد "(الشركة)" )ش.م.ع(
عصرا  الثالثة عند الساعة  16/03/2022الموافق 
زيادة حصة الشركة  ت الموافقة علىحيث تم

رناشونال االستراتيجية في رأسمال شركة داماك انت
شركة داماك حيث أن ، %68الى  %45من  ليمتد

مباشرة  تمتلك بصورة غير انترناشونال ليمتد
من مشروع ناين ايلمز العقاري في مدينة  75%

لندن وتعمل على مشروع منتجع في المالديف. 
المعاملة تدخل في طبيعة عمل الشركة، وقيمة 

من  %5المعاملة )مقيمة بشكل مستقل( أقل من 
 مال الشركة المصدر. رأس

Kind regards,  مع أطيب التحيات،،، 

 

 

 

 

Ahmed Fiala 
Board Secretary  

 أحمد فياله  
      دارة اإلمجلس  سكرتير

 


