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MSX Discussion Session – H1 2022
Muscat City Desalination Company SAOG
(“MCDC” or the “Company”) is pleased to
inform the Capital Market Authority, the
Muscat Stock Exchange and the investor
community that the MSX Discussion Session
for the Company is scheduled on Thursday
25 August 2022 at 11:00 am for one hour, to
present the unaudited financial results for
the period ended 30 June 2022. The
unaudited financial results were disclosed on
MSX website on 26 July 2022.
All investors and analysts are invited to join
the session via Microsoft Teams. The link and
QR code for the session are as below:
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MEETING LINK
For more information, please contact the
Investor Relations Officer:
Kamarulzaman Bin Sulaiman
Email: admin@mcdcoman.com
Tel: +968 2413 0826

Kamarulzaman Bin Sulaiman
Chief Financial Officer
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