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 Date:  28/01/2021 

Ref:  UPAC/COM/2021/011 

، السادة/ بورصة الكويت لألوراق المالية        ن مي   المحتر

 تحية طيبة وبــعــــد،

To: Boursa Kuwait 

 

 اجتماع مجلس اإلدارة الموضوع: نتائج

كة المشاري    ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع   شر

Subject: results of the Board of Directors meeting 

United Projects for Aviation Services Company K.S.C.P. 

 بأحكام الكتاب العاشر 
ً
من الالئحة  -اإلفصاح والشفافية  -عمال

بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق  2010لسنة  7التنفيذية للقانون رقم 

كة  المـال وتنظيـم نشـاط األوراق الماليـة وتعديالتهما، تفيد شر

كة"(  .لمتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.عمشاريــــع اال )"الشر

  ب
 02:00تمام الساعة  نتائج اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد ف 

 وفق وذلك، 2021يناير  28 مساًء من يوم الخميس الموافق
ً
ا

 اإلفصاح المرفق.  لنموذج

 

Pursuant to the provisions of module ten - 

Disclosure and Transparency - of the Executive 

Regulations of Law No. 7 for year 2010 regarding 

the establishment of the Capital Markets Authority 

and regulating securities activities and their 

amendments, United Projects for Aviation Services 

Company K.S.C.P. (the “Company”) would like to 

announce the results of the Board of Directors 

meeting held at 02:00 pm on Thursday, January 

28, 2021, in accordance with the attached 

disclosure form. 

 

ام والتقدير و  ،تفضلوا بقبول فائق االحتر  Best regards, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نادية عقيل

 نائب رئ  ي  س م  ج  ل  س اإلدارة والرئيس التنفيذي
Nadia Akil 

Vice Chairperson and CEO     

 

 

 

 .نسخة اىل السادة/ هيئة أسواق المال

 

 

 

Copy to CMA. 

Msaid
Stamp
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  كتاب اإلفصاح والشفافية   

 

 فصاح عن المعلومات الجوهريةموذج اإلن

 

 2021يناير  28 التاري    خ 

كة المدرجةا كة المشار  سم الشر   ع. . ي    ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.كشر

 الجوهرية ةالمعلوم

كة المشاريــــع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع كة"(  .تفيد شر نتائج اجتماع مجلس ب)"الشر

  
، حيث 2021يناير  28 مساًء من يوم الخميس الموافق 02:00تمام الساعة  اإلدارة المنعقد ف 

  مالالرأس وىص مجلس اإلدارة بزيادة أ
ً
د.ك )مائة  113,250,000وقدره  المرصح به ليكون مبلغا

)  
 ومائتان وخمسون ألف دينار كويت 

ً
، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية وثالثة عشر مليونا

كة. العمومية   للشر

رية عىل الجوه أثر المعلومة

كة  المركز الماىلي للشر
 . ال يوجد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  نادية عقيل                                                                                                             

   والرئيس التنفيذيس اإلدارة      ل  ج  س م     ي رئ نائب                                                                                            

                                                                                                                                              

Msaid
Stamp




