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6 سبتمبر  2022

 السید/ حامد أحمد علي      المحترم
 الرئیس التنفیذي 
 سوق دبي المالي 

 دبي، االمارات العربیة المتحدة  9700ص.ب  

 تحیة طیبة و بعد،

المال   لصندوق  األول  العمومیة  الجمعیة   اجتماع  قرارات:  الموضوع
 ") وق د الصن(" ریت كابیتال

 من   التالة  القرارات  على  الموافقة  تمت  قد  بأنھ  بالعلم  التكرم  یرجى
األول   العموم�ة  الجمع�ة  اجتماع  في  الصندوق  وحدات  مالكي  قبل

الساعة   تمام  في  2022  سبتمبر  6  الموافق  الثالثاء  یوم  عقد  الذي
، 901  رقم  مكتب  خ،. م.ش  �ابیتال  المال  شر�ة  مقر  في  ظهرا  الواحدة
زاید،   الش�خ  شارع   تاون،   داون   جیت،   برج  مبنى   48  التاسع،  الطابق
الحضور   تقن�ة  استخدام  خالل  من  و  المتحدة،  العر��ة  اإلمارات  دبي،

 . اإللكتروني

 .النصاب اكتمل حیث

6 September 2022 

Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
P.O. Box 9700 Dubai, UAE 

After Greetings, 

Subject: Resolutions of the 1st General 
Assembly Meeting for Al Mal Capital REIT 
(“AMCREIT” or the “REIT”) 

Please be informed that the following resolutions 
were approved by the unitholders of AMCREIT at 
the first General Assembly meeting that was held 
on Tuesday the 6th of September 2022 at 1PM, at 
Al Mal Capital PSC head office in #901, 9th Floor, 
48 Burj Gate, Downtown, Sheikh Zayed Road, 
Dubai, United Arab Emirates, as well as via 
electronic attendance. 

The meeting was quorate. 

Resolutions approved at the REIT’s first 
General Assembly Meeting: 

العمومیة   الجمعیة  اجتماع  في  علیھا  الموافقة  تمت  التي  القرارات
 :للصندوق األول

1. Discussed the interim financial statements
of AMCREIT for the period ended 30th June
2022.

للصندوق   األول�ة  المال�ة  الب�انات  على  الموافقة  �موج�ه  تقرر .1
. 2022 یونیو 30  في المنته�ة للفترة

2. Resolved to approve the distribution of AED
2.5 Fils per unit of half yearly dividends
equivalent to 2.5% per unit, to the
unitholders, as recommended by the Fund
Manager.
a. Last date for dividend entitlement

(LED): 14 September 2022
b. Ex-dividend date (EXD): 25 September

2022
c. Registry closing date (RCD): 16

September 2022

لكل   فلس  2.5  �ق�مة  أر�اح  توز�ع  على  الموافقة  �موج�ه  تقرر .2
مالكي   على  وحدة  لكل٪  2.5  تعادل  سنو�ة  نصف  أر�اح  وحدة

. الصندوق  مدیر  �ه أوصى  الذي  النحو  على الوحدات، 
 2022 سبتمبر 14 :لالستحقاق شراء ومی  اخر تاریخ  .أ

 2022 سبتمبر 15 :األرباح من االستبعاد تاریخ . ب 

 2022 سبتمبر 16:  :السجل اغالق تاریخ . ت 

3. Resolved to approve carrying out certain
amendments to the REIT prospectus
towards broadening and improving the
REIT investment strategy.

مستند   على  التعدیالت   �عض  إجراء  على  الموافقة   �موج�ه  تقرر .3
استثمار  استرات�ج�ة  وتحسین  توسعة  بهدف  الصندوق   طرح

.الصندوق 
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4. Discussed other matters concerning REIT. . �الصندوق  تتعلق أخرى  أمور مناقشة  تمت .4

Yours faithfully, التقدیر و االحترام فائق �قبول تفضلوا و. 

On behalf of Al Mal Capital REIT ر�ت �ابیتال  المال صندوق  عن 

Naser Al Nabulsi 
Vice Chairman & CEO 
Al Mal Capital PSC – Fund Manager 

 ناصر النابلسي 
 نائب رئ�س مجلس اإلدارة و المدیر التنفیذي

 مدیر الصندوق  – المال �ابیتال ش.م.خ
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