بيان إفصاح

Disclosure Statement
An ordinary general meeting (“OGM”) of the
shareholders of Sembcorp Salalah Power and
Water Company SAOG (the “Company”) was
held at 3:30 p.m. on 3 November 2013 at the
Capital Market Authority, Sultanate of Oman. The
following resolutions were passed:

1.

2.

3.

)"تم إجتماع الجمعية العامة العادية ("إجتماع الجمعية العامة العادية

)ع.ع.م.للمساهمين في شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه (ش

 نوفمبر3 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم األحد الموافق
 سلطنة عمان،م بقاعة اإلجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال3103
:وقد تم إتخاذ الق اررات التالية

The Auditors Report, Balance Sheet and
approve Profit & Loss Account of the
Company for the six-month period ended 30 تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية
June 2013 was approved.
العمومية وحساب األرباح والخسائر عن فترة الستة أشهر
The Board’s recommendation of paying an
interim dividend not exceeding 1.3% of the
share capital of the Company, out of the
audited accounts of the Company for the
period ending on 30th June 2013, to the
shareholders of the Company, who are on
the shareholder’s list registered with the
Muscat Clearing & Depository Company
SAOC as of 3 November 2013, was
approved.
The following nine individuals were elected
as members of the Board of Directors:

)1(

.م3310  يونيو03 المنتهية في
تمت الموافقة على مقترح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح

 من رأسمال الشركة من%1.0 مرحلية ال تتجاوز

)3(

 يونيو03 الحسابات المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في
م على المساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى3310
.م3310  نوفمبر0 شركة مسقط للمقاصة واإليداع بتاريخ
قرر الحضور إنتخاب األشخاص التسعة التالية أسماؤهم
:أعضاء في مجلس اإلدارة

1

)0(

Name

Shareholder/

Executive/

non-shareholder

non-executive

In personal capacity/
representative of juristic
person

1-

Ng Meng Poh

Non shareholder

Non-executive

Personal capacity

2-

Kalat Al Bulooshi

Non shareholder

Non-executive

Personal capacity

3-

Abdul
Amir
Mohammed

Said Non shareholder

Non-executive

Personal capacity

4-

Hassan Al Nassay

Non shareholder

Non-executive

Personal capacity

5-

Richard
Liat

Hong Non shareholder

Non-executive

Personal capacity

6-

Tan Cheng Guan

Shareholder

Non-executive

7-

Tang Kin Fei

Shareholder

Non-executive

8-

Tariq
Amri

Al Non shareholder

Non-executive

Juristic capacity on behalf of
Inma Power and Water Co
LLC
Juristic capacity on behalf of
Sembcorp Oman First
Investment Holding Co Ltd
Personal capacity

9-

Ahmed Ali Sulaiman Al Non shareholder
Bulooshi

Non-executive

Personal capacity

Quek

Ali

Salim

نفسه/غير تنفيذي يمثل شخص إعتباري/غير مساهم) تنفيذي/صفته (مساهم

اإلســـــــــــم

نفسه

غير تنفيذي

غير مساهم

نغ مينغ بو

0

نفسه

غير تنفيذي

غير مساهم

كالت بن غلوم البلوشي

3

نفسه

غير تنفيذي

غير مساهم

عبد األمير بن سعيد بن محمد

3

نفسه

غير تنفيذي

غير مساهم

حسن النساي

4

نفسه

غير تنفيذي

غير مساهم

ريتشارد كويك هونغ ليات

5

 شركة/يمثل شخص إعتباري

غير تنفيذي

مساهم

تان شينغ غوان

6

غير تنفيذي

مساهم

تانغ كين فيي

7

نفسه

غير تنفيذي

غير مساهم

طارق علي سالم العمري

8

نفسه

غير تنفيذي

غير مساهم

أحمد علي سليمان البلوشي

9

)م.م.إنماء للكهرباء والمياه (ش
/إعتباري
فيرست

شخص

عمان

يمثل

سيمبكورب

،إنفستمنت هولدينغ ليميتد
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