
ةيداع ةيداع ريغلا   ريغلا ةماعلا   ةماعلا ةيعمجلا   ةيعمجلا عامتجا   عامتجا ىلإ   ىلإ ةوعدلا   ةوعدلا نالعإ   نالعإ
ةكرشلل ةكرشلل ةيداع   ةيداع ريغلا   ريغلا ةماعلا   ةماعلا ةيعمجلا   ةيعمجلا عامتجا   عامتجا روضحل   روضحل ماركلا   ماركلا نيمهاسملا   نيمهاسملا ةوعد   ةوعد نامع   نامع فزخ   فزخ ةكرش   ةكرش ةرادإ   ةرادإ سلجم   سلجم رسي   رسي

ةماعلا ةماعلا تايعمجلا   تايعمجلا داقعنال   داقعنال ةينورتكلالا   ةينورتكلالا ةصنملا   ةصنملا ربع   ربع كلذو   كلذو قفاوملا  31/10/202131/10/2021  مم   قفاوملا ةعاسلا  03:0003:00  مم   ةعاسلا مامت   مامت يفيف   هدقع   هدقع ررقملاو   ررقملاو
لمتكي لمتكي ململ   اذإو   اذإو (، (، www..mcd..gov..om  ) ) عاديالاو عاديالاو ةصاقملل   ةصاقملل طقسم   طقسم ةكرش   ةكرش عقوم   عقوم ربع   ربع اهيلإ   اهيلإ لوخدلا   لوخدلا مكنكمي   مكنكمي يتلاو   يتلاو

قفاوملا  02/11/202102/11/2021 قفاوملا ةعاسلا  03:0003:00  مم   ةعاسلا مامت   مامت يفيف   يناثلا   يناثلا عامتجالا   عامتجالا دقع   دقع متيس   متيس ةيعمجلا ، ، ةيعمجلا هذه   هذه عامتجا   عامتجا داقعنال   داقعنال ينوناقلا   ينوناقلا باصنلا   باصنلا
:: يلاتلا يلاتلا لامعألا   لامعألا لودج   لودج ةشقانمل   ةشقانمل كلذو   كلذو هالعأ   هالعأ ةروكذملا   ةروكذملا ةينورتكلالا   ةينورتكلالا ةصنملا   ةصنملا ربع   ربع

:: ةيداع ةيداع ريغلا   ريغلا ةيعمجلا   ةيعمجلا دونب   دونب

ةيحيضوتلا ةيحيضوتلا ةركذملا   ةركذملا بسح   بسح كلذو   كلذو هباعتا ، ، هباعتا ديدحتو   ديدحتو رخا   رخا فصم   فصم نييعتو   نييعتو ةكرشلا   ةكرشلا يفصم   يفصم لزع   لزع ىلع   ىلع هقفاوملا   هقفاوملا . . 11  . .11
.ةقفرملا .ةقفرملا

نمنم ةرداصلا   ةرداصلا ةثيدحلا   ةثيدحلا ةينقتلا   ةينقتلا لئاسو   لئاسو مادختساب   مادختساب ةماعلا   ةماعلا تايعمجلا   تايعمجلا داقعنا   داقعنا طباوضو   طباوضو ةكرشلل   ةكرشلل يساسألا   يساسألا ماظنلل   ماظنلل ًاقفوو   ًاقفوو
:: يتآلا يتآلا ىلإ   ىلإ مكتيانع   مكتيانع تفلن   تفلن نأنأ   دون   دون ةئيهلا   ةئيهلا

هنع هنع ةباين   ةباين تيوصتلاو   تيوصتلاو ةماعلا   ةماعلا ةيعمجلا   ةيعمجلا عامتجا   عامتجا روضحل   روضحل يعيبط   يعيبط صخش   صخش ضيوفت   ضيوفت هريغ   هريغ نود   نود يرابتعالا   يرابتعالا صخشلل   صخشلل قحي   قحي  . .11
.عاديالاو .عاديالاو ةصاقملل   ةصاقملل طقسم   طقسم ةكرشب   ةكرشب رمثتسم   رمثتسم مقر   مقر يعيبطلا   يعيبطلا صخشلا   صخشلا اذهل   اذهل نوكي   نوكي نأنأ   ىلع   ىلع ةينقتلا   ةينقتلا لئاسو   لئاسو لالخ   لالخ نمنم  

ةثالث ةثالث ىلع   ىلع ديزت   ديزت ةدمب  الال   ةدمب ةيعمجلا   ةيعمجلا داقعنا   داقعنا خيرات   خيرات لبق   لبق لامعألا   لامعألا لودج   لودج ىلع   ىلع ةحورطملا   ةحورطملا دونبلا   دونبلا نمنم   يأيأ   ىلع   ىلع تيوصتلا   تيوصتلا أدبي   أدبي  . .22
ناصقنلا ناصقنلا وأوأ   ةدايزلاب   ةدايزلاب مهاسملا   مهاسملا ديصر   ديصر رييغت   رييغت ةلاح   ةلاح يفو   يفو عامتجالا ، ، عامتجالا موي   موي يفيف   تيوصتلا   تيوصتلا ةيلمع   ةيلمع ءاهتنا   ءاهتنا ىتحو   ىتحو مايأ   مايأ

.ةيعمجلا .ةيعمجلا عامتجا   عامتجا موي   موي يفيف   ىرخأ   ىرخأ ةرم   ةرم تيوصتلا   تيوصتلا ةداعإ   ةداعإ هيلع   هيلع نيعتيو   نيعتيو تيوصتلا ، ، تيوصتلا ةيلمع   ةيلمع ءاغلإ   ءاغلإ متيسف   متيسف

9945659699456596 مقر : : مقر فتاه   فتاه ىلع   ىلع لاصتالا   لاصتالا ىجري   ىجري تاراسفتسا   تاراسفتسا ةيأ   ةيأ دوجو   دوجو ةلاح   ةلاح يفو   يفو

ةرادإلا ةرادإلا سلجم   سلجم سيئر   ينوناقلاسيئر ينوناقلا راشتسملا   يجراخلاراشتسملا يجراخلا ققدملا   ققدملا
هونواعمو هونواعمو يريثكلا   يريثكلا بجر   وأوأبجر يديد   يبيب  

Auto Generated By E-GM Online System 1 ينورتكلإلا تایعمجلا  ةرادإ  ماظن  مادختسإب  ایئاقلت  فلملا  ءاشنإ  مت 



Notice  For  Extra  Ordinary  General
Meeting

The   Board  of  Directors   of  OMAN   CERAMIC   CO. ( . ( the  “ “Company”) ”) has   the   pleasure   to   invite   the
shareholders   to   attend  the   General  Meeting,  which   will  be   held  at  03:00  03:00 PM   on  31/10/2021 31/10/2021,  via   the
electronic  platform   to   hold  general  meetings   which   can   be   assessed  through   the   website   of
Muscat   Clearing  &   Depository   Company  ( (www..mcd..gov..om ). ). If  the   quorum   requirement   for
holding  the   Annual  General  Meeting  is   not   fu lfilled,  a   second  Annual  General  Meeting  shall
be   held  at  03:00  03:00 PM   on  02/11/2021 02/11/2021,  to   discuss   the   following  agenda::

Extra  Ordinary  Agendas::

11. . 1. 1. To   approve   the   removal  of  the   company’  liquidator  and  to   appoint   another  liquidator
as   per  the   attached  explanatory   note   

According  to   the   Company ''s   Articles   of  Association   and  the   controls   for  holding  General
Meetings   using  modern   technology   issued  by   the   capital  market   authority   ,  we   would  like   to
draw   your  attention   to   the   following::

11. . Legal  person,  exclusively,  has   the   right   to   delegate   a   natural  person   to   attend  the
General  Meeting  and  vote   on   its   behalf  through   technical  means,  provided  that   th is
natural  person   has   an   investor  number  in   MCDC..

22. . Voting  on   any   of  the   agenda   items   begins   no   more   than   three   days   before   the   date   of  the
General  Meeting  until  the   voting  process   ends   on   the   day   of  the   General  Meeting. . If  the
shareholder’s   shares   are   increased  or  decreased,  the   voting  process   will  be   canceled,
and  the   shareholder  will  have   to   vote   again   on   the   day   of  the   General  Meeting..

For  further  information   please   contact   on   telephone   No  99456596  99456596 or  email::
cfo@occoman..com

Chairman Legal  Advisor External  Auditor
Rajab  AlKathiri  &   Associates BDO
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