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Board of Directors’ resolutions' disclosure 

 
 

The Board of Directors of Muscat City Desalination Company S.A.O.G (the “Company”) via a 
Circular Resolution dated 23 January 2023, which will be ratified at the next Board of Directors 
meeting, approved: 
 
1. the appointment of Mr. Vishwanath Sankaranarayanan as a temporary board member and 

Audit Committee Chairman of the Company to fill in the vacancy arising from the resignation 
of Mr. Sultan Obaid Said Al Ghaithi with effect from 12 December 2022.  

 
Mr. Vishwanath Sankaranarayanan, age 57, male, an Indian national, a Chartered 
Accountant from India with over 30 years' experience primarily in the power and 
infrastructure sector. He was Group Chief Financial Officer of Electricity Holding Company 
Oman and a Board member of Oman Power & Water Procurement Company.  

 
2. the reconstitution of the Board Audit Committee as follows:  

 
No. Members 

 
Position 

1 Vishwanath Sankaranarayanan Board Audit Committee Chairman 

2 Mohd Nazersham Bin Mansor Member 

3 Ajeev Gopinathan Member 

4 Ashish Gupta Member 

 
 
 
 
 
For Muscat City Desalination Company S.A.O.G 

 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Kamarulzaman bin Sulaiman 
Chief Financial Officer 
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 اإلدارة مجلس قراراتاإلفصاح عن 

 

م،  2023ینایر  23"( بموجب قرار بالتمریر بتاریخ الشركةش.م.ع.ع. )" ةیللتحل مسقط نةیمد شركة إدارة مجلس وافق

 والذي سیتم التصدیق علیه في اجتماع مجلس اإلدارة القادم، على:  

 

رایانان عضواً مؤقتاً في مجلس إدارة الشركة ورئیساً للجنة التدقیق في الشركة  ناتعیین الفاضل/ فیشواناث سانكارا .1

 م. 2022دیسمبر   12الفاضل/ سلطان عبید سعید الغیثي اعتباراً من لملء الشاغر الناشئ عن استقالة  

 

عاماً وهو هندي الجنسیة ومحاسب قانوني من الهند یتمتع بخبرة تزید    57فیشواناث سانكارانارایانان یبلغ من العمر 

ة الكهرباء  عاماً في قطاع الطاقة والبنیة التحتیة بشكل أساسي. شغل منصب المدیر المالي لمجموعة شرك 30عن 

 القابضة في سلطنة عمان وعضو مجلس إدارة في الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه.

 

 تم إعادة تشكیل لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة على النحو التالي:  .2

 الصفة االعضاء .م

 رئیس لجنة التدقیق فیشواناث سانكارانارایانان  1

 عضو  محمد نظیرشام بن منصور  2

 عضو  اجیف جوبینثان 3

 عضو  اشیش جوبتا  4

 

 

 

 ش.م.ع.ع  یةللتحل مسقط ینةمد شركة /عن یابةبالن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قمرالزمان بن سلیمان 
 المدیر المالي 
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