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ADNOC Classification: Internal 

Minutes of the General Assembly Meeting of 

ADNOC DRILLING PJSC (the “Company”) 

جتماع الجمعية العموميةا  محض   

كة   كةأدنوك للحفر  لشر "( ش.م.ع )"الشر  

 

Date: Wednesday April 20, 2022 

Time: 3:30 p.m. 

Location: ADNOC Business Centre - Executive 

Meeting Room (2nd Floor) 

2022 أبريل 20التاري    خ: األربعاء   

مساء   3: 30الوقت:   

غرفة االجتماعات التنفيذية   -الموقع: مركز أدنوك لألعمال 
 ) ي
 
 )الطابق الثان

    

Chairman 

H.E. Dr 

Sultan 

Ahmed Al 

Jaber  

 

The Chairman, on behalf of his 

fellow Directors, welcomed the 

Company’s shareholders to the 

Annual General Assembly 

Meeting of ADNOC Drilling 

Company PJSC (the Company). 
 

The Chairman subsequently asked 

the Registrars to present on screen 

the attendance summary for the 

meeting. 
 

With the attendance of the 

shareholders of the Company 

being 85.82% of the total issued 

shares in the Company, the 

Chairman declared the meeting 

quorate.  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 .السالم عليكم

رحب رئيس مجلس اإلدارة بالنيابة عن زمالئه  
ن أعضاء المجلس ب ي االجتماع  السادة المساهمي 

فن
كة أدنوك  ر  للحفالسنوي للجمعية العمومية لشر

 . ش.م.ع

كة    منوطلب رئيس مجلس اإلدارة   الشر مسجل 
لهذا   الحضور  ملخص  الشاشة  عىل  يعرض  أن 

 االجتماع. 

 

جمالي رأس من إ   %   85.82بلغت  حضور  بنسبة  

كة الم    مال الشر
 
أعلن رئيس مجلس اإلدارة    ر،صد

انعقاد  لصحة  الالزم  ي 
القانونن النصاب  اكتمال 

   . االجتماع

 

رئيس  
 المجلس 

معالي 

الدكتور/  

سلطان  

 أحمد الجابر  

 

Item 1 The Chairman commenced the 

meeting by appointing Mr. Alex 

Ghazi as Secretary to the meeting 

and First Abu Dhabi Bank 

represented by Mr. Moataz Salah 

Al Qadi and Lumi Global as the 

Registrars and Vote Collectors to 

this meeting. 

اإلدارة  وبدأ    مجلس  ن  رئيس  بتعيي  اإلجتماع 

وبنك   لالجتماع،   
ً
مقررا غازي  أليكس  األستاذ/ 

ي 
القاضن ن صالح  ي األول ويمثلهاالسيد/ معت    أبوظب 

ن   كجامعي  جلوبال،  ولومي  كة  الشر كمسجل 

 لألصوات. 

الموضوع  
 األول
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Votes  This resolution (Item 1) was 

approved by 99.97% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند   القرار  هذا  عىل  الموافقة  بنسبة  1تمت   )

ين أو  99.97 ن الحاضن ي  ٪ من المساهمي 
ن
ن ف الممثلي 

 االجتماع. 

 االصوات

Item 2  

 

Considering and approving the 

Board of Directors’ report in 

respect of the Company’s activities 

and financial position for the fiscal 

year ending 31 December 2021. 

كة   الشر نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  سماع 

ي  
ن
المنتهية ف المالية    31ومركزها المالي عن السنة 

 . والتصديق عليه  2021ديسمت   

ضوع  المو 
ي 
 
   الثان

 

 The Secretary invited H.E. Dr 

Sultan Al Jaber, Chairman of the 

Board of Directors to present the 

Board of Directors’ report on the 

Company’s activities and its 

financial position for the year 

ending 31 December 2021. 

مقرر   الدكتور    بدعوة   اإلجتماعقام  معالي 

سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس اإلدارة،  

اإلدارة عن   مجلس  تقرير  بعرض  للتفضل 

نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة  

 .2021ديسمبر  31المالية المنتهية 

 

The Secretary highlighted that 

shareholders could access and 

review the Board of Directors’ 

annual report for the Company’s 

activities for the financial year 

ending on 31 December 2021 on 

the Company’s website:  

(www.adnocdrilling.ae)  

 

ن    كما أشااااااااار مقرر اإلجتماع بأنه يمكن للمساااااااااهمي 

تااقاارياار   عااىل  االطااالع  عاان  الااااارام  اإلدارة  مااجاالااس 

كة وعن مركزها المالي عن الساااااااااااانة  
نشاااااااااااااط الشاااااااااااار

ي  
المنتهيااااااة فن من خالل    2021/ 12/ 31الماااااااليااااااة 

ي  
ونن اإللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  الاااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااو اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

كة   (www.adnocdrilling.ae)للشر

 

Votes  This resolution (Item 2) was 

approved by 99.97% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند   القرار  هذا  عىل  الموافقة  بنسبة  2تمت   )

ي  99.97
ن فن ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪ من المساهمي 

 االجتماع. 

 االصوات
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Item 3 

 

Considering and approving the 

independent auditor’s report for 

the fiscal year ending 31 December 

2021. 

تقرير  المالية   سماع  السنة  الحسابات عن  مد ق 

ي 
ن
 <والتصديق عليه  2021ديسمت     31المنتهية ف

الموضوع  
   الثالث

 

 A summary of the auditor’s report 

for the financial year was read by 

Mr Imad Nasser, representative of 

the External Auditors, Deloitte.  

The audit report dated 10 February 

2022, was published on the Stock 

market and ADNOC Drilling 

Company PJSC website. 

عماد    /السيد  تىل ي    نصار السيد 
مد ق  ممثال 

،الحسابات   ن لتقرير    الخارجيي  ملخص   ، ديلويت 

ي  
ن
ف المنتهية  المالية  للسنة  الحسابات    31مد ق 

  10تم نشر تقرير تد يقنا المؤرخ  و    2021ديسمت   

اير   المالية    2022فت  األوراق  سوق  مو    عىل 

كة أدنوك للحفر ش.م.ع.  ي لشر
ونن  والمو   اإللات 

 

 

 The Secretary received a question 

from a shareholder: whether the 

dividends will be transferred 

directly into the shareholders’ bank 

accounts, and it was  confirmed by 

the Secretary that the transfer will 

be in accordance with the rules and 

regulations of ADX. 

ن   تلق  مقرر االجتماع سؤال من أحد المساهمي 

ا إذا كانت أرباح األسهم سوف يتم  بخصوص م

ن البنكية، حيث أكد   تحويلها لحسابات المساهمي 

مقرر االجتماع بأن تحويل أرباح األسهم سيتم  

ي لألوراق المالية.    وفقا لقواعد سوق ابوظب 

 

Votes 

Collector 

This resolution (Item 3) was 

approved by 99.99% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند   القرار  هذا  على  الموافقة  بنسبة 3تمت   )

٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في  99.99

 االجتماع.

جامع 

 االصوات 

Item 4  

 

Considering and approving the 

balance sheet and the profit and 

loss account for the fiscal year 

ending 31 December 2021. 

كة وحساب األرباح والخسائر انية الشر ن  منا شة مت 

ي  
  2021ديسمت     31عن السنة المالية المنتهية فن

 . والتصديق عليها 

الموضوع  
 الرابع 

 

 The Secretary noted that the 

balance sheet and profit and loss 

اإلجتماع مقرر  انية    أفاد  ن مت  عن  اإلفصاح  تم  بأنه 

السنة   عن  والخسائر  األرباح  وحساب  كة  الشر
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(the financial statements) for the 

financial year ending on 31 

December 2021 were disclosed on 

the Abu Dhabi Securities 

Exchange website and that the 

Shareholders could access and 

review the financial statements for 

the financial year ending on 31 

December 2021 on the Company’s 

website. 

ي  
ن
ف المنتهية  المو      12/2021/ 31المالية  عىل 

ي لألوراق المالية   ي لسوق أبوظب 
ونن   كما يمكناإللات 

الا ن  كة  للمساهمي  الشر انية  ن مت  عىل  االطالع  رام 

المالية   السنة  عن  والخسائر  األرباح  وحساب 

ي   المنتهية
ن
المو      2021/ 12/ 31ف خالل  من 

كة ي للشر
ونن  . اإللات 

Votes  This resolution (Item 4) was 

approved by 99.99% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند  تمت   القرار  هذا  عىل  بنسبة  4الموافقة   )

ي  99.99
ن فن ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪ من المساهمي 

 االجتماع. 

 االصوات

Item 5 

 

Considering and approving the 

proposal by the Board to distribute 

cash dividends for the second half 

of the fiscal year ending 

31December 2021 amounting to 

USD 325,000,000 (three hundred 

and twenty-five million US 

dollars) equivalent to AED 

1,193,562,500 (one billion one 

hundred and ninety-three million 

five hundred sixty-two thousand 

and five hundred dirhams). The 

amount of dividend per share for 

the second half of the fiscal year 

ending 31 December 2021 is USD 

0.0203 equivalent to AED 0.0746. 

The proposed cash dividends 

بشأن   المجلس  ح  مقت  عىل  والموافقة  االطالع 

السنة   من  ي 
الثانن للنصف  نقدية  أرباح  توزياااا  

ي  
ومقدراها    2021ديسمت     31المالية المنتهية فن

ون    325,000,000 وعشر وخمسة  )ثالثمائة 

مبلغ   تعادل  ي 
والب  أمريكي  دوالر  مليون( 

سعون  )مليار ومائة وثالثة وت  1,193,562,500

وخمسة    
ً
ألفا وستون  واثنان  وخمسمائة  مليون 

. إن مقدار األرباح المستحقة   ي
مائة( درهم إماران 

المالية   السنة  من  ي 
الثانن لنصف  سهم  عن كل 

ي  
فن   0,0203هو    2021ديسمت     31المنتهية 

لمبلغ   والمعادل  أمريكي  درهم    0,0746دوالر 

حة نسبة   ي ويمثل مقار األرباح المقت 
  74.6إماران 

كة% م   . ن  يمة رأس المال المصدر للشر

 

الموضوع  
   الخامس 
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representing 74.6% of the issued 

share capital of the Company. 

Votes  This resolution (Item 5) was 

approved by 99.79% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند   القرار  هذا  عىل  الموافقة  بنسبة  5تمت   )

ين أو  99.79 ن الحاضن ي  ٪ من المساهمي 
ن
ن ف الممثلي 

 االجتماع. 

 االصوات

Item 6 

 

 Considering and approving the 

proposition of the Board in relation 

to the   payment of AED 16.93 

million to the Board of Directors as 

remuneration for the year ending 

31 December 2021.  

The Secretary announced that such 

amount shall be exclusive of any 

UAE tax payable on such amount. 

Lastly, the Secretary announced 

that such remuneration shall be 

payable in 2022 and prorated for 

the period from the date of 

appointment until 31st December 

2021. 

مقترح مجلس إدارة  و الموافقة علىاإلطالع  

الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

ذلك   في  و  المنتهية  المالية  السنة   31عن 

إجمالي   2021ديسمبر   بمبلغ    وتحديدها 

تسدد في  عن العام    درهم  مليون 16.93 هوقدر

عن الفترة من   على أساس نسبي2022عام 

  31الى  أعضاء مجلس اإلدارة    تاريخ تعيين

باإلضافة إلى أية ضرائب    ، 2021ديسمبر  

   . مستحقة على هذا المبلغ وفقاً لقوانين الدولة

 

الموضوع  
   السادس

 

Votes  This resolution (Item 6) was 

approved by 99.98% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند  تمت   القرار  هذا  عىل  بنسبة  6الموافقة   )

ي  99.98
ن فن ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪ من المساهمي 

 االجتماع. 

 االصوات

Item 7 

 

Discharging the Board of Directors 

of liability for the fiscal year 

ending 31 December 202. 

المالية   السنة  عن  المجلس  أعضاء  ذمة  إبراء 

ي 
 2021ديسمت     31المنتهية فن

 

الموضوع  
   السابع
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Votes   This resolution (Item 7) was 

approved by 99.79% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

( بنسبة  7تمت الموافقة عىل هذا القرار )البند 

ن  99.79 ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪ من المساهمي 

ي االجتماع. 
ن
 ف

 االصوات

Item 8 

 

Discharging the auditors of 

liability for the fiscal year ending 

31 December 2021. 

المالية   السنة  عن  الحسابات  مد ق  ذمة  إبراء 

ي 
ن
 2021ديسمت     31المنتهية ف

 

الموضوع  
   الثامن 

 

Votes  This resolution (Item 8) was 

approved by 99.99% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند  تمت   القرار  هذا  عىل  بنسبة  8الموافقة   )

ي  99.99
ن فن ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪ من المساهمي 

 االجتماع. 

 االصوات

Item 9  

 

Appointing Deloitte as the external 

auditors of the Company for the 

financial year 2022 and approving 

their remuneration which amounts 

to USD 308,867 (three hundred 

and eight thousand eight hundred 

and sixty seven US dollars) or 

AED 1,134,500 (one million one 

hundred and thirty four thousand 

five hundred dirhams). 

للسنة  ن  الخارجيي  الحسابات  ي 
مد ق  ن  تعيي 

ي  
فن المنتهية  و    2022ديسمت     31المالية 

عىل   تبلغأتعابهم    الموافقة    308,867  التي 

وسبعة   وثمانمائة  آالف  وثمانية  )ثالثمائة 

والمعادل أمريكي  دوالر  لمبلغ   وستون( 

1،134،500    
ً
ألفا وثالثون  وأرباا   ومائة  )مليون 

ي 
 ( وخمسمائة درهم إماران 

الموضوع  
   التاسع 

 

Votes  This resolution (Item 9) was 

approved by 99.81% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند   القرار  هذا  الموافقة عىل  بنسبة    (  9تمت 

ي  99.81
ن فن ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪ من المساهمي 

 االجتماع. 

 

 االصوات

Item 10 

 

Considering and approving the 

Board remuneration policy as 

recommended by the Nomination 

الموافقة  و  بمكافآت    اإلطالع  الخاصة  السياسة 

لجنة   من  احها  ا ت  تم  ي 
والب  المجلس،  أعضاء 

شيحات ومراجعتها من المجلس  . المكافآت والت 

الموضوع  
  العاشر 
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and Remuneration Committee and 

reviewed by the Board. 

Votes  This resolution (Item 10) was 

approved by 99.37% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

(  بنسبة  10تمت الموافقة عىل هذا القرار )البند  

ن  98.37 ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪  من المساهمي 

ي االجتماع. 
ن
 ف

 االصوات

Item 11 

 

Appointing representatives of the 

shareholders pursuant to the 

Article (40/4) of the Securities and 

Commodities Chairman Decision 

no. (3/R.M.) of 2020 concerning 

the Joint Stock Companies  

Governance Guidelines or to 

delegate the Board or any delegates 

by the Board to appoint them and 

determine their fees.  

أتعابهم   وتحديد  ن  المساهمي  عن  ن  ممثلي  ن  تعيي 
 لمتطلبات البند ) 

ً
( من  رار  40( من المادة )4وفقا

/ر.م.( لسنة  3هيئة األوراق المالية والسل  ر م ) 

كات    2020 الشر حوكمة  دليل  اعتماد  بشأن 
كة  المساهمة العامة أو   تفويض مجلس إدارة الشر

أتعاب   وتحديد  ن  بتعيي  المجلس  يفوضه  أومن 
ن   . الممثلي 

 

الموضوع  
الحادي  

  عشر 

 

Votes  This resolution (Item 11) was 

approved by 99.98% of the 

shareholders present or represented 

at the meeting. 

)البند   القرار  الموافقة عىل هذا  ( بنسبة  11تمت 

ي  99.98
ن فن ين أو الممثلي  ن الحاضن ٪ من المساهمي 

 االجتماع. 

 االصوات

 The Secretary declared that all the 

proposed resolutions were adopted 

by the requisite majority of the 

shares represented at this Meeting. 

The Secretary then asked the 

Chairman, H.E Dr Sultan Al Jaber 

to close the meeting, who in his 

turn, gave his thanks to all 

shareholders for their participation 

in the AGM, in person and 

virtually.  

حة   بأنأكد مقرر االجتماع   جمي  القرارات المقت 

األسهم   د تم اعتمادها باألغلبية المطلوبة من 

ي هذا االجتماع و طلب من
معالي  الممثلة فن

ة  ء  ا ق لإ الدكتور سلطان الجابر  كلمته األخت 

الذي  ام بدوره بشكر  ، وأختتام االجتماع

ن  ي هذه الجمعية  المساهمي 
عىل مشاركتهم فن

العمومية، سواء بالحضور الفعىلي أو عن بعد.  

ي نجاح هذا االجتماع
 .  ولجمي  الذين ساهموا فن
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There being no further business, the Chairman thanked the attendees for their participation and closed 
the meeting at 4:00pm.  

 

 

 

_________________________________ 

H.E. Dr Sultan Al Jaber 

Chairman of the General Assembly Meeting 

 

 

_________________________________ 

Alex Ghazi 

Secretary  

 

 

_________________________________ 

Moataz Salah Al Qadi (on behalf of First Abu Dhabi Bank)  

Vote Collector 

 

 

 

_________________________________ 

Farhad Aklas (on behalf of Deloitte) 

External Auditor  

  
 

  

 

alqadim
Stamp


