
 

27th Dec 2020 

 

 

The Company would like to inform that an Ordinary General Meeting of the shareholders was held at 3:30 

PM on Sunday, 27th December 2020 on the e-portal for convening general meetings on the MCDC website 

(www.mcd.gov.om). The percentage of shares represented in the meeting amounted to 62.12% 

Resolutions passed at the Ordinary General Meeting 

1. Approved to cancel the Resolution adopted by the AGM held on 18 May 2020 in relation to Item (5) 

five where it was proposed that the Board of Directors be authorized to determine and distribute 

interim cash profits to shareholders (registered with MCDC – on dates so prescribed by the Board 

during August 2020. 

 

2. Approved distribution of cash profits from the Company’s retained profits as indicated in the 

audited financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2019 to 

shareholders on the Meeting’s date in the sum of 5 Bs. per share 

 

 

For AL AHLIA INSURANCE CO. SAOG 
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مساًء يوم األحد   3:30تود الشركة اإلفادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة  

شركة مسقط    موقع   برالعامة ع الجمعيات  جتماعات  اإللكترونية لعقد ا  لمنصةا  عبر   2020ديسمبر    27الموافق  

 ٪. 62.12في االجتماع  الممثلة الحاضرة و وبلغت نسبة األسهم .  )www.mcd.gov.om(  للمقاصة واإليداع  

 لي :  هي كما ي  اجتماع الجمعية العامة العاديةالقرارات الصادرة عن و

في البند الخامس   2020مايو    18إلغاء قرار الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ  الموافقة على   -1
شركة  بشأن مقترح تفويض مجلس اإلدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين )المسجلين لدى  

 . م2020مسقط للمقاصة وااليداع في التواريخ التي يقررها مجلس اإلدارة( خالل شهر أغسطس 

 

من األرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة    توزيع أرباح نقدية   لىالموافقة ع -2
بيسة    5على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار    م2019ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية في  

 . للسهم الواحد 
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