
 

        1 

Announcement on the Opening of 
Nomination  

for Membership of the Board of Directors 

 
The Company’s Board of Directors has the honor to 
inform the shareholders of the opening of nomination 
for the Board of Directors membership during the 
period from Friday 08 of April 2022, to Monday 18 
April 2022. Any person/shareholder who meets the 
conditions of nomination for the Board membership 
may nominate himself for the membership by an 
application to be submitted to the Management of the 
Company at its Head Office located in Musaffah 
Industrial Emirate of Abu Dhabi PoBox 8922. The 
application shall enclose an introductory profile of the 
applicant and the capacity of membership for which 
he wishes to nominate himself (Executive Director/ 
Non-Executive Director/ Independent Director). 

 

General Conditions: 

 
 
 
1. The number of members to be elected to the 

Board of Directors is 9 members. 
 
 
 

2. Nominations for Board membership shall 
remain open for a period of (10) days from the 
date of the announcement, in accordance with 
the requirements of Article (9) of the Chairman 
of Authority’s Board of Directors’ Decision no. 
(3 / Chairman) of 2020 concerning Joint Stock 
Companies Governance Guide and as 
amended from time to time 

 

3. Whoever nominates him/herself for 
membership to the Board shall satisfy the 
conditions set forth in the Federal Decree-Law 
No. (32) Of 2021 On Commercial Companies 
and the Chairman of Authority’s Board of 
Directors’ Decision no. (3 / Chairman) of 2020 
concerning Joint Stock Companies 
Governance Guide and as amended from time 
to time. 

 

 

 

 

 

 

اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 

 اإلدارة

 
بإعالم السادة المساهمين  الشركة يتشرف مجلس إدارة

عن فتح باب الترشييييح ليةيييلية مجلس إدارة الشيييركة 

 8 الموافقيلم الجميييية وذليييال  الل الةترة من يلم 
بريللل   يومإ 2022أ بريللل   18  لى  ولكييي   2022أ

شروط الترشيح ليةلية  شخص/مساهم تلافرت فيه 

مجلس المجلس اإلدارة أن يرشييييييح عةسييييييه ليةييييييلية 

بملجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشييييييركة فا مقرها 

 إمارة.، مدينة المصييةح الصييناعية فا الرئيسييا الكائن 

، وعلى أن يرفق  8922أبلظبا صييييييندو  بريد ر م 

التا  وصييةة اليةييليةبالطلب عبذة تيريةية عن مقدمه 

 –عةل تنةيذي ) يرغب فا ترشيح عةسه على أساسها

 .تق (عةل مس –عةل غير تنةيذي 

 شروط عامة:

 

عيييييييييييدد اوعةيييييييييييا  المطليييييييييييلب اعتخيييييييييييابهم  .1

 أعةا . 9ليةلية مجلس اإلدارة 
 

سييييييييا  بييييييياب الترشييييييييح ليةيييييييلية مجليييييييس  .2

مييييييييين  ( يلميييييييييا10)اإلدارة مةتلحيييييييييا لميييييييييدة 

تييييييياري  اإلعيييييييالن وذليييييييال وفقيييييييا لمتطلبيييييييات 

مجليييييس إدارة رئييييييس ( مييييين  يييييرار 9لميييييادة )ا

م بشييييييي ن 2020 ر.م( لسيييييينة /3الهيئيييييية ر ييييييم )

حلكمييييية الشييييييركات المسيييييياهمة اعتمييييياد دلييييييي  

 وتيديالته من و ت و ر.  اليامة
 

يشييييييييترط فيييييييييمن يرشييييييييح عةسييييييييه ليةييييييييلية  .3

مجليييييييس اإلدارة أن تنطبيييييييق علييييييييه الشيييييييروط 

قييييييياعلن إت يييييييادي الاليييييييلاردة فيييييييا المرسيييييييلم 

بشييييييي ن الشيييييييركات  2021( لسييييييينة 32ر يييييييم )

مجليييييس إدارة رئييييييس مييييين  يييييرار و التجاريييييية 

م بشييييييي ن 2020 ر.م( لسيييييينة /3الهيئيييييية ر ييييييم )

تمييييياد دلييييييي  حلكمييييية الشييييييركات المسيييييياهمة اع

 وتيديالته من و ت و ر.  اليامة
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4. The nomination application shall contain the 
documents referred to in Article (10) of the 
Chairman of Authority’s Board of Directors’ 
Decision no. (3 / Chairman) of 2020 
concerning Joint Stock Companies 
Governance Guide and as amended from time 
to time. 

 

 

5. The candidate may not, after closing the 
nomination, relinquish his nomination to 
another person. 

 

6. The Company will publish the list of names 
and nomination data of the candidates on the 
bulletin board at the Company’s Head Office 
and on the Company’s Website 
(www.adsb.ae) on 20 April 2022. 

 

 

 

7. The Securities and Commodities Authority 
shall be provided with a list of the candidates’ 
names after closing the nomination. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن يرفييييييييييق بطلييييييييييب الترشييييييييييح المسييييييييييتندات  .4

 يييييرار ( مييييين 10المشيييييار إليهيييييا فيييييا الميييييادة )

ر.م( /3مجليييييييس إدارة الهيئييييييية ر يييييييم )رئييييييييس 

م بشييييي ن اعتمييييياد دليييييي  حلكمييييية 2020 لسييييينة 

وتيديالتيييييييييه  الشيييييييييركات المسييييييييياهمة اليامييييييييية

 من و ت و ر. 

 
يجيييييلر للمرشيييييح بييييييد غليييييق بييييياب الترشيييييح  ال .5

 التنارل عن ترش ه لشخص آ ر.

 

تقلم الشييييييركة بنشيييييير أسييييييما  المرشيييييي ين سيييييي .6

وبياعييييييياتهم الخاصييييييية بالترشييييييييح فيييييييا للحييييييية 

اإلعالعيييييييييات الملجيييييييييلدة بيييييييييالمقر الرئيسيييييييييا 

للشييييييييركة وعلييييييييى مل يييييييي  الشييييييييركة بشييييييييبكة 

 (www.adsb.aeالميللمييييييييييييات الدولييييييييييييية )

 . 2022أبري   20بتاري  

 
سييييييتم ملافييييياة هيئييييية اوورا  الماليييييية والسيييييل   .7

بييييييييد  والسيييييييل  بقائمييييييية أسيييييييما  المرشييييييي ين

 .غلق باب الترشيح
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