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To: H.E. Hamed Ahmed Ali  

Chief Executive Officer (CEO) 

Dubai Financial Market 

 
 

  

 11/11/2021التاريخ: 

 GNHGroup-YSM/2021/Board/0046المرجع: 

 
 

 املوقر علي حامد أحمد /إلى سعادة

 الرئيس التنفيذي

 سوق دبي املالي
 

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board 

Meeting Number (5) of 2021 for Gulf Navigation 

Holding PJSC the (“Company”) 

مجلس اإلدارة اجتماع  أعمالوجدول اإلفصاح عن موعد املوضوع:  

لشركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع  2120لعام  خامسال

  )"الشركة"(
 

In order to ensure compliance with the principles of the 

disclosure and transparency, we would like to inform you that 

the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will 

hold their next meeting on Sunday, 14
th

 November 2021 at 

3:00 pm in GNH’s offices number 3901 API Trio Tower, Al 

Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the following agenda: 

  

لضمان اإللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم 

 سيعقدج للمالحة القابضة ش.م.ع إدارة شركة الخليعلما بأن مجلس 

لثة من الثاتمـــام الساعـــة  في 2120 نوفمبر  14ملوافـــق ا حدال يوم  اجتماعه

 ء، البرشا3901مكتب  Trio API بمقر الشركة الكائن في أبراج ظهرال بعد

جدول األعمال حسب وذلك ملناقشة اإلمارات العربية املتحدة  –، دبي 1

 :اآلتي

1. Opening the meeting and announcing quorum. 

2. Review and approve the Board of Directors previous 
minutes of meeting, and resolutions made by 

circulation. 

 افتتاح الجلسة واعالن النصاب القانوني. .1 

محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق، ملراجعة واملصادقة على ا .2

 والقرارات املتخذة بالتمرير.

3. Review the unaudited Financial Statements ended 

on 30th September 2021 (Quarter third 2021) and 
approve it. 

البيانات املالية الربعية غير املدققة للفترة املالية املنتهية في مراجعة  .3 

 وإعتمادها. (2021من العام  الثالث)الربع  2021 سبتمبر 30

4. Discuss the operational and the routine matters of the 

company. 
 مناقشة المور التشغيلية والروتينية للشركة. .4 

5. Any other business.  5.  يستجد من أعمالما. 


