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  Date: 10 February 2021 ٢٠٢١ف��اير  ١٠التار�خ: 

 السيد / حسن عبد الرحمن السر�ال      ا�ح��م  

 ئيس التنفيذي  الر 

 اإلمارات العر�ية املتحدة - سوق د�ي املا��، د�ي

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Chief Executive Officer  
Dubai financial market, Dubai, UAE 

  ش.م.ع اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة نتائج املوضوع: 

 ٢٠٢١ف��اير   ١٠ بتار�خاملنعقد  ("الشركة")

Subject: Results of the Board of Directors meeting of 
Amanat Holdings PJSC (the “Company”) held on 10 
February 2021 

 ,Greetings تحية طيبة و�عد، 

نود أن نبلغ سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة املنعقد �� هذا  

 مساًء وتم خاللھ:  ٥:٠٠اليوم قد انت�ى �� الساعة 

This to notify you of the conclusion of the meeting of 
the Board of Directors of the Company on this day 
at 5:00 pm, wherein: 

مناقشة واعتماد النتائج املالية األولية الغ�� مدققة عن العام املا��  .١

٢٠٢٠  ، 

1. Discuss and approve the preliminary unaudited 
financial results for the FY 2020;   

طو�لة   .٢ العامل�ن  تحف��  خطة  ع��  املبدأ  حيث  من  ا�جلس  وافق 

ا�جهات اإلشرافية ل�حصول ع�� األمد، و�لف اإلدارة بالتواصل مع  

 ، وموافق��م بخصوص شروط ال��نامج

2. The Board of Directors approved conceptually 
the implementation of Employees Long Term 
Incentive Plan and requested the management 
to communicate with the regulatory authorities 
to obtain their approval on the terms of the plan; 
and 

 Other matters that have no impact on the .3 .أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأث�� ع�� سهم الشركة  .٣
Company’s share price. 

 ,Yours Sincerely وتفضلوا بقبول فائق االح��ام،

 

 تامر مر��ي

 املستشار العام 

 أمانات القابضة ش.م.ع. 

Tamer Morsi 
General Counsel 
Amanat Holdings PJSC 

 

 Cc: Securities and Commodities Authority ��خة ا�� السادة هيئة االوراق املالية والسلع 

 


