
  
 

 

 

 

 

 

Date: 27 September 2022  

Disclosures and Compliance Section 

Market Operations Surveillance Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

Abu Dhabi, UAE 
 

 

Greetings, 

Subject: Notification of approval of a circular 
resolution by the Board of Directors of Abu 
Dhabi National Oil Company for Distribution 
PJSC (ADNOC Distribution or the Company) 

 

We would like to inform you that the Board of Directors of 

ADNOC Distribution has passed a resolution by circular at 

3:00 pm on 27 September 2022, and approved: 

 

1. The payment of an interim cash dividend of 10.285 fils 

per share (totaling approximately AED 1.285 billion) for 

the first six months of 2022. 

 

• Last day to participate: 5 October 2022 

• Ex-Dividend Date: 6 October 2022 

• Record Date: 7 October 2022 
 

2. The appointment of Mr. Ahmed Omar Abdulla as a 

member of the Company’s Executive Committee. Mr. 

Ahmed Omar Abdulla will replace Mr. Roger Brown, who 

has stepped down from his position as a member of the 

Executive Committee. 

 
 

Yours sincerely,  

 2022 سبتمبر 27التاريخ: 

 قسم اإلفصاح واالمتثال 

 إدارة العمليات والرقابة 

 سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 

 تحية طيبة وبعد، 

علىبإخطار  الموضوع:   إدارة شركة ل  بالتمرير  قرار  الموافقة  مجلس 

بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. )أدنوك للتوزيع  

 أو الشركة( 

 

  قراًرا  أصدر  قد  للتوزيع  أدنوك  شركة  إدارة  مجلس  بأن   علًما  نفيدكم

،  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  تمام  في   2022  سبتمبر  27  يوم  بالتمرير

   :اآلتي على وافق   وقد

 بقيمة)  سهم  لكل  فلس  10.285  بقيمة  مرحلية  نقدية  أرباح  توزيع .1

  من  األولى   أشهر  الستة  عن   (درهم  مليار  1.285  تقارب   إجمالية

 . 2022 عام
 

 2022أكتوبر   5: للشراء  يوم   آخر  تاريخ •
 2022أكتوبر  6: األرباح  من  االستبعاد   تاريخ •
 2022أكتوبر  7: السجل  إغالق   تاريخ •

السي   .2 عبدهللا   /دتعيين  عمر  للجنة  أحمد  جديًدا   التنفيذية عضًوا 

 /دمحل السي    أحمد عمر عبدهللا  /دالسي  . وسيحل  الخاصة بالشركة

   . الذي تنحى مؤخًرا عن منصبه كعضو في اللجنة  روجر براون 

 

  ر.وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدي

__________________ 
 معن العايدي 

 مجلس اإلدارة  أمين سر
Mann El Aydi 

Board Secretary 

 
Copy to: Securities and Commodities Authority  نسخة: هيئة األوراق المالية والسلع 

 


