التاريخ 15 :مايو 2022م
تحية طيبة وبعد،
الموضوع :دعوة لمؤتمر بواسطة االتصال المرئي للمستثمرين والمحللين حول النتائج المالية لفترة الربع األول من عام 2022م
يسر النهضة للخدمات ش م ع ع دعوة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة لمؤتمر مع إدارة الشركة برئاسة الفاضل /ستيفن
روالند توماس ،الرئيس التنفيذي والفاضل /فيشال غوينكا الرئيس المالي للشركة.
التاريخ:
الوقت:
مدة المؤتمر:
•
•
•

األربعاء 18 ،مايو 2022م
الساعة  01:30ظهرا ً بتوقيت السلطنة
 60دقيقة

سوف تقوم إدارة النهضة للخدمات بالرد على األسئلة حول البيانات المالية غير المدققة لفترة الربع األول من عام 2022م
والتصريحات الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة.
البيانات المالية وتقرير رئيس مجلس اإلدارة متوفرة على الموقع اإللكتروني لشركة النهضة للخدمات
 www.renaissanceservices.comبقسم التقارير ربع السنوية.
سوف يتم تسجيل وقائع المؤتمر ومن ثم تحميله الحقا ً على الموقع اإللكتروني للشركة.

يرجى الضغط على الرابط أدناه لتسجيل الحضور للمؤتمر بواسطة االتصال المرئي:
https://renaissanceservices.zoom.us/webinar/register/WN_Z-VW-riSQQGbo9_VNhNkdQ

مالحظات:
• إذا كان لدى المشاركين أسئلة محددة بشأن البيانات المالية للشركة وتقرير رئيس مجلس اإلدارة ،فيمكن إضافة األسئلة عند القيام
بالتسجيل لحضور المؤتمر.
• في حالة عدم تمكن المشاركين من إضافة أسئلتهم أثناء عملية التسجيل ،ستتاح لهم فرصة طرح أسئلتهم خالل المؤتمر.
المشاركة في المؤتمر:
• بعد نجاح عملية التسجيل ،سيتم إرسال رسالة إلى بريدك اإللكتروني تحتوي على رابط إلكتروني للمشاركة في المؤتمر.
• يرجى الدخول إلى المؤتمر قبل  10دقائق تقريبا ً على بداية المؤتمر لتجنب أي إشكاليات تقنية قد تحدث.
لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر يرجى االتصال بـ:
ديباشيش بدرا – (+968) 92495789 :بريد إلكترونيdebashish@tawoos.com :
حاتم الهاللي – (+968) 9322 0564 :بريد إلكترونيhatim@tawoos.com :
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

عن /شركة النهضة للخدمات ش م ع ع

15th May 2022
After Compliments,
Subject: Invitation to Investors and Analysts Meet – Q1 2022
Renaissance Services SAOG is pleased to invite its shareholders, investors and all interested
stakeholders to a discussion with the company’s management, represented by Mr. Stephen R. Thomas,
CEO and Mr. Vishal Goenka, CFO.
Date:
Time:
Duration:
•
•
•

Wednesday, 18th May 2022
01.30 pm Oman time
60 minutes

Renaissance Management team will take questions on the company’s Q1 2022 financial results
and the Chairman’s Statement.
The financial results and the Chairman’s Statement are available under the Quarterly Reports
section on the Company’s website: www.renaissanceservices.com
A video recording of the discussions will also be available on the Company’s website.

Please click on the link below to register:
https://renaissanceservices.zoom.us/webinar/register/WN_Z-VW-riSQQGbo9_VNhNkdQ

Notes:
• If the participants have any specific questions on the company’s financial results and the
Chairman’s Statement, please feel free to post your questions while registering for the meet.
• In case the participants are not able to post their questions during the registration process, they will
still have the opportunity to ask their questions by using the Q & A feature available during the
discussion session.
Joining the Meet:
• Upon successful registration, you will receive an email with the link to join the meet.
• We recommend all participants to join 10 minutes before the start of the meeting.
For further details, please contact:
Debashish Bhadra (+968) 92495789 | debashish@tawoos.com
Hatim Al Hilali (+968) 9322 0564 | hatim@tawoos.com
With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG

