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Ref: AK099/A05 /270/NK/2010                                  المرجع: AK099/A05 /270/NK/2010 
Date: 21 July 2010  ٢٠١٠ يوليو ٢١: التاريخ 
   

Mr. Rashid Abdullah Al Alawi 
Director Information Center 
Muscat Securities Market 
P O Box 3265 Ruwi P C 112 
Sultanate of Oman 

  المحترم           راشد عبداهللا العلوي / الفاضل 
 مدير مرآز المعلومات  

 سوق مسقط لألوراق المالية  
  ١١٢:الرمز البريدي، ٣٢٦٥ب.ص

 سلطنة عمان
   
After Compliments,  تحية طيبة و بعد، 
   
Sub: Board Resolutions  ارات مجلس اإلدارة                                 قر: الموضوع 
   
Al Kamil Power Company SAOG (the “Company”) 
is pleased to advise the Muscat Securities Market 
and the investors’ community that the Board of 
Directors met today, the 21 July 2010, at  
12.30 pm, and the following important matters 
were discussed: 

ع إفادة سوق مسقط لألوراق المالية       . ع.م .يسر شرآة الكامل للطاقة ش      
والمستثمرين الكرام أن مجلس اإلدارة اجتمع في تمام الساعة الثانية                

، حيث تم مناقشة       ٢٠١٠ يوليو٢١عشر و نصف من ظهر اليوم        
 : المسائل الهامة التالية    

   
1-  As a result of the current turbulence in the 
financial markets, the project finance lenders of 
the Company have invoked the ‘Market Disruption 
Event’ clause of their loan agreement with the 
Company which allows the project finance lenders 
to adjust the interest rate to reflect their cost of 
funds if they are unable to finance their 
commitments at the quoted London Inter Bank 
Offer Rate (LIBOR). The payment of additional 
interest to the project lenders during the period 
January 2010 to June 2010 amounted to  
RO 0.152 million (US$ 0.396 million) and this has 
had a negative impact on the financial 
performance of the Company. 

ونتيجة لذلك من االضطرابات الحالية في األسواق المالية ،                  -١ 
  ثر   حدث تع    ' تفعيل البند    واالحتكام مقرضين تمويل المشروع من           

وارد في اتفاق القرض مع الشرآة التي تسمح للمقرضين                ال'  سوق ال
مشروع لتعديل سعر الفائدة لتعكس تكاليفها األموال إذا آانت                      التمويل   

وبلغ دفع فوائد إضافية       ) .  الليبور   (وفقا غير قادرة على تمويل التزاماتها         
 ٢٠١٠ إلى يونيو      ٢٠١٠للمقرضين المشروع خالل الفترة من يناير             

، )    أمريكي  دوالرمليون  ٠،٣٩٦( ريال عماني    ن مليو ٠،١٥٢ مبلغ 
 . وهذا آان له أثر سلبي على األداء المالي للشرآة          

   
2- The Board of Directors approved the 
Company’s unaudited financial accounts for the 
six months ended June 2010. The Company has 
earned a net profit of RO 1.100 million  
(US$ 2.861 million) for the six months ended June 
2010. The net profit for the period equates to 
earnings per share of Baizas 114 (US$ 0.30). 

 وافق مجلس اإلدارة على الحسابات المالية الغير مدققة لستة أشهر                   -٢ 
الشرآة قد حققت ارباحا صافية          .  ٠٢٠١األولى المنتهية في يونيو       

لستة أشهر )  مليون دوالر ٨٦١٫٢( ريال مليون   ٠٫١٠١قدرها  
العائد على السهم    يعادل    صافي الربح لفترة      ٢٠١٠المنتهية في يونيو        

 ) .  أمريكي  سنت  ٣٠٫٠( بيسة   ١١٤

   
   

   
Yours faithfully,  ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 
   
   
   
Navneet Kasbekar 
Chief Executive Officer 

 نافنيت آازبيكر 
 تنفيذيالالرئيس 
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C.C.  نسخة الى : 
1.  Issue & Disclosure Department 
     Capital Market Authority 
     P O Box 3359 
     Ruwi Postal Code 112 
     Sultanate of Oman 
 
2.  Director General 
     Muscat Depository &Securities 
     Registration Co. (SAOC) 
     P O Box 952,   
     Ruwi Postal Code 112,  
     Sultanate of Oman 

        المحترم مدير دائرة اإلصدار واإلفصاح-١ 
الهيئة العامة لسوق المال

١١٢:    رب٣٣٥٩:ب.ص
مانسلطنة ع, روى 

 المدير العام                          المحترم-٢
شرآة مسقط لإليداع 

م.ع.م.وتسجيل األوراق المالية ش
١١٢: الرمز البريدي،٩٥٢:ب.ص

سلطنة عمان, روى 

 


