
  
 

 

 

 

 

 

Date: 24th March 2022  

Mr. Hamad Abdulla Al Ali 

Acting Head of Listed Companies Affairs Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

PO Box 54500 

Abu Dhabi, UAE 
 

 

Greetings, 

Subject: Notification of the Results of the Annual 
General Assembly Meeting of Abu Dhabi 
National Oil Company for Distribution PJSC 
(ADNOC Distribution or the Company) 

 

 

Please find attached the results of the Annual General 

Assembly meeting of for ADNOC Distribution, which was 

held on Thursday, 24th March 2022, at 3:00 p.m. 

 

Yours sincerely,  

 

 2022 مارس 24التاريخ: 

 حمد عبد هللا العليالسيد/ 

 باإلنابة رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 54500وق بريد دصن

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

 تحية طيبة وبعد،

 الجمعية العمومية السنويةإجتماع  بنتائج إخطارالموضوع: 

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. ل

 ()أدنوك للتوزيع أو الشركة

 

لشركة أدنوك  السنوية العمومية الجمعية اجتماع نتائج طيه لكم مرفق

 2022مارس  24 الموافق خميسال يوم انعقادها تم والتي ،للتوزيع

 .في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،

__________________ 
 معن العايدي

 مجلس اإلدارة أمين سر
Mann El Aydi 

Board Secretary 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

 2022 مارس 24 التاريخ:

 شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش. م. ع. الشركة املدرجة: اسم

 2022 مارس 24الخميس،  :تاريخ ويوم االجتماع

  3:00 :توقيت بدء االجتماع
 
 ظهرا

  4:00 توقيت نهاية االجتماع:
 
 ظهرا

بالحضور الشخص ي في مركز أدنوك لألعمال في أبوظبي عقد االجتماع  مكان انعقاد االجتماع:

ا عبر املشاركة االلكترونية للمساهمينو   افتراضيًّ

 الشركةمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة  :رئيس اجتماع الجمعية العمومية

 %81.70   مئوية من رأس املال(: )نسبة اإلجمالي نصاب الحضور 

  موزعة كما يلي:

 %0.00 نسبة الحضور الشخص ي % .1

 % :0.00 باألصالة% 

 % :0.00 بالوكالة% 

 %81.70   نسبة الحضور من خالل التصويت االلكتروني: % .2

 % :0.01 باألصالة% 

 % :81.69 بالوكالة% 
 

 أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

 أ
 
افقة .2021ديسمبر  31 في املنتهية املاليةاملصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة  :وال  تمت املو

 
 
افقة .2021ديسمبر  31 في املصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة املالية املنتهية :ثانيا  تمت املو

 
 
افقة .2021ديسمبر  31 في : املصادقة على امليزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للشركة عن السنة املالية املنتهيةثالثا  تمت املو

 
 
السنة فلس لكل سهم( للنصف األول من  10.285مليار درهم ) 1.285على األرباح النقدية املرحلية بقيمة  املصادقة: رابعا

 2021سبتمبر  30والتي تم توزيعها على املساهمين بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر في  2021املالية 

افقة  تمت املو

 
 
 10.285مليار درهم ) 1.285على مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على املساهمين بمقدار  املصادقة: خامسا

، لينتج عن ذلك اجمالي أرباح نقدية عن السنة املالية املنتهية  2021سنة املالية فلس لكل سهم( عن النصف الثاني من ال

 من رأس مال الشركة( %257.1و أفلس للسهم الواحد   20.57مليار درهم )  2.57تبلغ  2021ديسمبر  31في 

افقة  تمت املو

:
 
افقة 2021ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن أعمالهم عن السنة املالية املنتهية  سادسا  تمت املو

:
 
افقة 2021ديسمبر  31إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من املسؤولية عن أعمالهم عن السنة املالية املنتهية  سابعا  تمت املو
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 :
 
ديسمبر  31املصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة بشأن مكافاة اعضاء مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في ثامنا

 لقوانين أالى  باإلضافة درهم مليون  20.28ه وقدر وتحديدها بمبلغ اجمالي  2021
ً
ية ضرائب مستحقة على هذا املبلغ وفقا

 الدولة

افقة  تمت املو

 
 
وتحديد أتعابهم بمبلغ  2022كمدققي حسابات للشركة عن السنة املالية الحالية  جرانت ثورنتون تعيين السادة  : تاسعا

  باإلضافة درهم  601,960
ً
 لقوانين الدول  إلى أي ضرائب مستحقة على هذا املبلغ وفقا

افقة  تمت املو

 :
 
افقة نشرها على موقع الشركة االلكترونيالتي تم دارة اإل مجلس  وافقة على سياسة مكافآت أعضاءاملعاشرا  تمت املو

 القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

 :
 
من النظام األساس ي للشركة على النحو املعلن عنه على صفحة الشركة  68املوافقة بقرار خاص على تعديل املادة  أوال

 االلكتروني للشركةلدى سوق ابوظبي لألوراق املالية وعلى املوقع 

افقة  تمت املو

 :
 
التخاذ أي قرار  -مجتمعين ومنفردين  –وأي شخص يفوضه مجلس االدارة بذلك  –مجلس إدارة الشركة تفويض ثانيا

 لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية 
ً
باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضروريا

الجتماع بما في ذلك املوافقة على اية تغييرات للتعديالت املقترحة على النظام األساس ي والتي قد تطلبها العمومية في هذا ا

الهيئة او الجهات التنظيمية األخرى او التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام األساس ي للشركة 

 لكافة التعديالت بما في ذلك مقدمة النظام األ 
ً
ساس ي واالشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام شامال

االساس ي وإجراء أي تعديالت على النظام األساس ي للشركة لحذف أي إشارة لقانون الشركات التجارية امللغى واالستعاضة 

 بشأن الشركات التجارية 2021لسنة  32عنها بأرقام مواد املرسوم بقانون اتحادي رقم 

افقةتمت   املو

 

    

 

  :(نقدية / منحةتوزيعات األرباح ) تفاصيل                     

 

 التوزيعات النقدية

 النسبة القيمة )بالدرهم(

2,571,250,000** 257.1%** 

فترة توزيعات 

 األرباح

تاريخ آخر يوم  القيمة )بالدرهم(

 للشراء

تاريخ االستبعاد 

 من األرباح

 تاريخ الدفع تاريخ إغالق السجل

 

توزيعات أرباح عن 

النصف األول من 

 2021عام 

 2021أكتوبر  28 2021أكتوبر  10 2021أكتوبر  07 2021أكتوبر  06 1،285،625،000

توزيعات أرباح عن 

النصف الثاني من 

 2021عام 

 2022أبريل  22 2022  أبريل 04 2022أبريل  01 2022مارس  31 1،285،625،000

والنصف اآلخر  2021 أكتوبر من القيمة االسمية للسهم، تم دفع نصفها في  %257.1يمثل  مليار درهم، وهو ما 2.57بلغ  2021إجمالي توزيعات األرباح عن السنة املالية **

 .2022 أبريلسيتم دفعه في 

 

 أسهم املنحة

 النسبة القيمة
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 ال يوجد ال يوجد

 إجمالي عدد األسهم بعد الزيادة التي سيتم إصدارهاعدد األسهم  عدد األسهم الحالية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح للشراء يوم آخر  تاريخ

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 معن العايدي

 مجلس اإلدارة أمين سر 

 2022 مارس 24

 

 

 

 



 

 

 

 1  

 

 1("الشركة") ش.م.عبترول أبوظبي الوطنية للتوزيع  النظام األساسي لشركة على  لمعتمدةاالتعديالت جدول ب

Approved Amendments to the Articles of Association of Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC 
(‘the Company’)1 

 

رقــم 
 المــادة

 Before Amendment After Amendment Article بعــد التعديــل قبــل التعديــل

المادة 
(68) 

 149الشركة مستثناة من احكام المواد 
 من القانون. 207و

  

الشركة مستثناة من احكام المواد 
 من القانون. 209و  149

The Company is exempt 

from Articles 149 and 

207 of the Law. 

The Company is exempt 

from Articles 149 and 209 

of the Law 

Article 

(68) 

 

                                                      
، وعليه، فإننا 2021( لسنة 32ه والذي تم إلغاءه بموجب قانون الشركات التجارية الجديد رقم )وتعديالت 2015( لسنة 2العديد من المواضع إشارة ألرقام مواد من قانون الشركات التجارية رقم )تضمن النظام األساسي للشركة في ي  1

 .2021( لسنة 32ت الالزمة على النظام األساسي ليتماشى مع قانون الشركات التجارية رقم )نقترح أخذ تفويض من الجمعية العمومية لصالح مجلس إدارة الشركة يخولهم بإجراء التعديال
The Articles of Association included in many instances references to specific articles of the Commercial Companies Law No. (2) of 2015 and its amendments, which has been replaced by the Commercial Companies Law 

No. (32) of 2021. We suggest to procure a delegation from the General Assembly to the Board of Directors to authorize them to effect the necessary amendments on the Articles of Association to become in line with the 
Commercial Companies Law No. (32) of 2021. 


