Date: April 5, 2020

Notice: #0004

COVID-19 Resident Access Cards Notice
Dear Residents,

The StarCity Resident Access Cards that we are issuing right now, are a response to COVID-19
Crisis prevention measures. These Access Cards are only intended for Residents who are
currently living in StarCity ZoneA, B and C. Thus, we would like to encourage, only residents
of StarCity to register for these cards. For example, if you are an Owner who has rented out
your Unit to tenants, only your Tenants need to register for these passes. These passes are
temporary for this COVID-19 response period.

StarCity Security will check access cards starting from April 6th, 2020. This preventive measure
is in preparation for a possible lockdown imposed by the government, during which, our
Estate Management will ensure only residents of StarCity will be allowed to enter the estate.

Respectfully,
StarCity Management
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