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Date: 14/06/2021  :14/06/2021 التاريخ 

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai, UAE 

 السيد/ حسن عبد الرحمن السركال 
 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 داماك إجتماع نتائج الموضوع:  
 ش.م.ع  دبي العقارية

Further to our letter sent on 09 June 2021, we 
would like to inform you that the Damac 
Properties Dubai Co. PJSC (Damac) Board of 
Directors has passed the following resolutions: 

نود  2021يونيو  09 فيرسالتنا المرسلة  باإلشارة إلى 
 دبي بأن مجلس إدارة شركة داماك العقاريةاعالمكم 
 :اآلتية ( أتخذ قرارت فيما يخص المواضيعداماكش.م.ع )

1. the approval to appoint Al Tamimi & 
Company as the Legal Advisor to Damac, 
KPMG Lower Gulf Limited as the Valuer to 
Damac and Arqaam Capital Limited as the 
Financial Advisor to Damac for the purposes 
of evaluating the offer (Offer) to acquire 100% 
of the issued and paid up ordinary share 
capital of Damac received from Maple Invest 
Co. Limited on 09 June 2021. 

الموافقة على تعيين مكتب التميمي ومشاركوه  .1 
ً ك لوار وشركة كي بي إم جي ك، لدامامستشاراً قانونيا

أرقام كابيتال ، وشركة لداماك كمقيم جلف ليمتد
 تقييم وذلك بغرضلداماك كمستشار مالي المحدودة 

 في ميبل انفست كو ليمتدمن  مستلم (العرض) عرض
من رأس  ٪100على ستحواذ لإل 2021يونيو  09

  .والمدفوع لشركة داماك المصدرالمال 

2. the appointment of an independent committee 
of the Damac Board of Directors to review 
and assess the Offer. 

ارة داماك لمراجعة تعيين لجنة مستقلة من مجلس إد .2 
 .وتقييم العرض

3. the appointment of Mr. Farooq Arjomand, as 
the new Chairman of the Board of Directors of 
Damac with immediate effect. 

فاروق أرجمند رئيساً جديداً لمجلس إدارة  /تعيين السيد .3 
 داماك بأثر فوري.

4. the appointment of Mr. Ali Malallah Binjab as 
the Vice-Chairman of the Board of Directors 
of Damac with immediate effect. 

نائب رئيس مجلس ك بنجاب ل هللاعلي ما /تعيين السيد .4 
 إدارة داماك بأثر فوري.

Kind regards,  مع أطيب التحيات 

 

 

 

 

Ahmed Fiala 
Board Secretary  

 أحمد فياله  
      دارة اإلمجلس  سكرتير

 


