
 
   
 

 

 

 

 

 

Date: 31 March 2020 

 

Mr. Hamad Abdulla Al Ali 

Acting Head of Listed Companies Affairs 
Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

PO Box 54500 

Abu Dhabi, UAE 
 

Greetings, 

Please find attached the results of Abu Dhabi 

National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC 

Distribution) Annual General Assembly, which was 

held virtually, on Tuesday, 31st March 2020 at 2:30 

p.m. 

 

Best regards, 

 

 2020 مارس  31 . :التاريخ

 

 حمد عبد هللا العليالسيد/ 

 رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة باإلنابة 

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 54500صنوق بريد 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

 تحية طيبة وبعد،

بترول مرفق لكم طيه نتائج الجمعية العمومية السنوية لشركة 

 انعقدتوالتي )أدنوك للتوزيع( للتوزيع ش م ع أبوظبي الوطنية 

 في تمام الساعة، افتراضيًّا،  2020 مارس 31الموافق  الثالثاءيوم 

 .ظهًرا والنصف الثانية

 

 مع فائق االحترام والتقدير،

__________________ 
 بن هينيسي

 مجلس اإلدارةالمستشار القانوني وسكرتير 
Ben Hennessy 

General Counsel & Corporate Secretary 
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 اجتماع الجمعية العموميةنتائج 
 
 

 

 2020مارس  31 التاريخ:

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

 2020مارس  31الثالثاء الموافق  :تاريخ ويوم االجتماع

 ظهًرا 2:30 :االجتماعتوقيت بدء 

 ظهًرا 3:00 توقيت نهاية االجتماع:

 *عقد االجتماع افتراضيًّا عبر المشاركة االلكترونية للمساهمين مكان انعقاد االجتماع:

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

 % 91.682  مئوية من رأس المال(: )نسبة اإلجمالي نصاب الحضور

  موزعة كما يلي:

 ال يوجد نسبة الحضور الشخصي % .1

 % :ال يوجد باألصالة 

 % :ال يوجد بالوكالة 

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

 % :0.001 باألصالة% 

 % :91.681 بالوكالة% 
 ادنوك لألعمال في ابوظبييعتبر االجتماع بأنه انعقد في  مركز  *
 

 أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

 تمت الموافقة .2019ديسمبر  31المنتهية  الماليةالمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة  :اوالً 

 تمت الموافقة . 2019ديسمبر  31المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية  :ثانيا

 31: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية ثالثا
 .2019ديسمبر 

 تمت الموافقة

 ً حمد جاسم الزعابي عضواً في مجلس االدارة بديالً عن السيد مطر حمدان أقرار تعيين السيد إ: رابعا
 ، وذلك الكمال مدة العضو المستقيل2019ابريل  30عضوية مجلس االدارة في العامري الذي استقال من 

 تمت الموافقة

 ً فلس لكل سهم والتي تم  9.55مليار درهم ) 1.194: المصادقة عل األرباح النقدية المرحلية بقيمة خامسا
 .  2019 سبتمبر 29توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر في 

 لموافقةتمت ا

 ً  1.194: المصادقة على مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار  سادسا
، لينتج عن ذلك اجمالي أرباح نقدية  2019فلس لكل سهم( عن النصف الثاني من عام  9.55مليار درهم )

فلس للسهم الواحد او  19.10) مليار درهم 2.39مبلغ  2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهيه في 
 % من رأس مال الشركة(239

 تمت الموافقة

 ً : المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة بشأن مكافاة اعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية سابعا
درهم إثني عشر مليون وتحديدها بمبلغ اجمالي وقدره  2020تسدد في عام  2019ديسمبر  31المنتهية في 

ً لقوانين الدولةباالض  افة الى اية ضرائب مستحقة على هذا المبلغ وفقا

 تمت الموافقة

 ً ديسمبر  31: إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية ثامنا
2019. 

 تمت الموافقة
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 ً ديسمبر  31السنة المالية المنتهية  : إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عنتاسعا
2019. 

 تمت الموافقة

 ً وتحديد أتعابهم  2020: تعيين السادة  ديلويت كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية الحالية عاشرا
 موافقة المجلس التنفيذي المارة ابوظبي على ذلكب رهنًادرهم  1,035,000بمبلغ 

 تمت الموافقة

: تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة وكل من يفوضه رئيس مجلس اإلدارة بإتخاذ جميع ما حادي عشر
 الجمعية العمومية السنوية للشركة.هذه يلزم من اإلجراءات لتنفيذ قرارات 

 تمت الموافقة

 القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

 ومابعده، على النحو اآلتي: 2021لعام الموافقة على تعديل سياسة توزيع األرباح  -

 

درهم لكل سهم، ومن المتوقع أن  0.2057بواقع  2021ديسمبر  31توزيع أرباح عن السنة المنتهية في  أ(
 .2022والنصف اآلخر في إبريل  2021يتم توزيع نصفها في أكتوبر 

 

% على األقل من دخل 75عادل يوبعد ذلك، توزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية بمبلغ إجمالي  ب(
 الشركة القابل للتوزيع لتلك السنة.

 

تبقى جميع البنود األخرى لسياسة توزيع األرباح دون تغيير بما في ذلك التفويض الصادر لمجلس اإلدارة 
 وتخضع التغييرات المذكورة أعاله لها.

 

 تمت الموافقة
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 توزيعات األرباح )نقدية / منحة(: تفاصيل                           

 

 التوزيعات النقدية

 النسبة )بالدرهم( القيمة
2,387,500,000** 239*%* 

فترة توزيعات 

 األرباح

تاريخ آخر يوم  القيمة )بالدرهم(

 للشراء

تاريخ االستبعاد 

 من األرباح

تاريخ إغالق 

 السجل

 تاريخ الدفع

 
توزيعات أرباح 

عن النصف 
األول من عام 

2019 

 2019أكتوبر  29 2019أكتوبر  9 2019أكتوبر  8 2019أكتوبر  7 1,193,750,000

توزيعات أرباح 
عن النصف 

الثاني من عام 
2019 

 2020إبريل  8 1,193,750,000
 

 2020إبريل  30 2020إبريل  12 2020إبريل  9

% من القيمة االسمية للسهم، تم دفع نصفها في أكتوبر 239يمثل  وهو ما مليار درهم، 2.39بلغ  2019إجمالي توزيعات األرباح عن السنة المالية **
 .2020والنصف اآلخر سيتم دفعه في إبريل  2019

 

 أسهم المنحة

 النسبة القيمة

 ال يوجد ال يوجد

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

 يوجدال  ال يوجد ال يوجد

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح للشراء يوم آخر تاريخ

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن هينيسي

 المستشار القانوني وسكرتير مجلس اإلدارة

 2020مارس  31

 

 

 

 

 


