
 

 

 Resolutions of the Ordinary Annual General Meeting (AGM) 

Muscat City Desalination Company S.A.O.G (Company) is pleased to advise the Capital Market 

Authority, the Muscat Securities Market and the investor community that the Annual General Meeting 

(AGM) of the Company was held on 27 March 2018, at 5 pm at Capital Market Authority Hall, Muscat, 

Sultanate of Oman. The following resolutions were passed and approved unanimously at the AGM: 

 

1. The Board of Directors’ report for the financial year ended 31 December 2017 was approved. 

 

2. The Company's report on corporate governance for the financial year ended 31 December 2017 

was approved. 

 

3. The Auditors’ Report and financial statements (balance sheet and income statement) for the 

financial year ended 31 December 2017 were approved. 

 

4. The related party transactions during the financial year ended 31 December 2017 were notified.  

 

5. The proposed transactions with related parties during the financial year ending 31 December 2018 

were approved. 

 

6. The Board was authorised to determine and distribute interim cash dividends to the shareholders 

in November/December 2018 out of the retained earning as per the audited financial statements 

for the period ended 30 September 2018 provided  the aggregate amount does not exceed 6.4% of 

the paid up share capital of the company (i.e 6.4 Baizas per share).  

 

7. The sitting fees payable to the members in relation to the Board of Directors, Audit Committee 

meetings, and Nomination & Remuneration Committee meetings for the financial year ending 31 

December 2018 was determined and approved. 

 

8. The following were elected as independent directors of the Company, by receiving the most 

number of votes: 

 Vishwanath Sankaranarayanan 

 Sultan Obaid Said Al Ghaithi 

 

9. The criteria to appraise the performance of the Board was approved. 

 

10. The appointment of Dentons & Co. Oman Branch as the Independent third party for the appraisal 

for the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2018 and their remuneration 

was approved. 

 

11. The appointment of KPMG as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 

2018 and their remuneration was approved. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قرارات الجمعية العامة العادية السنوية 

والمستثمرين االعزاء بانه تم عقد يسر شركة مدينة مسقط للتحلية  ش.م.ع.م اعالن الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية 
مساءا وذلك في قاعة الهيئة العامة لسوق  الخامسة الساعة م تمام2018مارس  27  الموافق الثالثاء يوم الجمعية العامة السنوية للشركة في

 تم إصدار والموافقة على القرارات التالية باألجماع: المال، مسقط، سلطنة عمان ًولقد

 م.2017ديسمبر  31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقريرتمت الموافقة على  .1

 م.2017ديسمبر  31 في المنتهية المالية السنه الشركة عن وادارة تمت الموافقة على تقرير تنظيم .2

 المالية للسنة للشركة والخسائر األرباح وحساب العمومية الميزانية على والموافقة الحسابات مراقب تمت الموافقة على تقرير .3
 م.2017ديسمبر  31 في المنتهية

ديسمبر  31 في المنتهية المالية السنة خالل العالقة ذات األطراف مع الشركة أجرتها التي بالتعامالت الجمعية تمت إحاطة  .4
 م.2017

 31المالية المنتهية في تمت الدراسة والموفقة على التعامالت التي ستجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة  .5
 م.2018ديسمبر 

من األرباح المحتجزة  2018تمت الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة لتحديد وتوزيع أرباح حصص فصلية في نوفمبر/ديسمبر  .6
%  6.4م وذلك بشرط ان ال يتجاوز المبلغ االجمالي 2018سبتمبر  30الموضحة في الحسابات المالية المدقة للفترة المنتهية في 

 لكل سهم(. 6.4من رأس المال المدفوع للشركة )أي 

 التي المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء تقاضاها التي المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس جلسات حضور بدل على تم التصديق .7
 م.2018ديسمبر  31 في ستنتهى

ادارة الشركة وذلك لحصولهم على العدد االعلى من تمت الموافقة على تعيين التالية اسمائهم كأعضاء مستقلين الى مجلس  .8
 :االصوات عن طريق االنتخاب

 فيشواناث سانكارانالرايانان 

 سلطان عبيد سعيد الغيثي 

 اإلدارة. مجلس أداء قياس تمت الموافقة على معايير .9

ديسمبر  31 في ستنتهي التي ليةالما للسنة اإلدارة مجلس أداء لقد تم تعيين  دينتونز وشركاؤهم فرع عمان كجهة مستقلة لقياس .10
 م.2018

 م.2018ديسمبر  31تم تعيين كي بي ام جي كمراقبي حسابات  لشركة للسنة المالية التي ستنتهي في  .11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


