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12 May 2022 12   2022 مايو 

Disclosures and Compliance Section 

Market Operations Surveillance Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

 قسم االفصاح واالمتثال

 إدارة العمليات والرقابة

ي لألوراق المالية  سوق أبوظب 

Dear Sir,  ،،،تحية طيبة وبعد 

Subject: Results of the meeting of the Board of Directors 

of Abu Dhabi National Energy Company PJSC (“TAQA” 

or the “Company”) held on Wednesday, 11 May 2022 

ي الوطنية للطاقة جتماع  نتائج إالموضوع:   كة أبوظب  مجلس إدارة شر

يوم   المنعقد  كة"(  "الشر او    11الموافق    األربعاءش.م.ع. )"طاقة" 

 2202مايو 

We refer to the above matter and write to notify you 

that the Board of Directors of TAQA held a meeting at 

3.00 p.m. on Wednesday, 11 May 2022, via video 

conference, and resolved as follows: 

كة اجتماع  بأن    الموضوع أعاله، فإننا نفيدكمباإلشارة إىل   مجلس إدارة شر

انع  " طاقة" الساعة  قد  تمام  ي 
ف  يوم    الثالثةقد  ظهر  بعد    األربعاء من 

ي وقرر  ا ب  2022مايو    11الموافق  
فيه  ستخدام خاصية االتصال المرئ 

 : مايلي المجلس 

1. To approve the unaudited financial results for the 

period ended 31 March 2022. 

ي  اعتماد  .1
ة المنتهية ف  مارس   31البيانات المالية غير المدققة للفير

2022 . 

2. Approve the payment of an interim cash dividend 

of 0.60 fils per share (totaling approximately AED 

675 million) for the first quarter of the financial 

year 2022: 

عل  ا لمو ا  .2 قدرها  فقة  مرحلية  أرباح  للسهم    0.60توزي    ع  فلس 

الرب  ع درهم( وذلك عن  مليون    675الواحد )قيمة إجمالية تقارب  

 : 2022من السنة المالية األول 

• Last day to participate: Thu, 19 May 2022 

• Ex-dividend date: Fri, 20 May 2022 

• Record date: Mon, 23 May 2022 

• Payment date: Tue, 31 May 2022 

اء:  •  2022مايو   19،  الخميس تاري    خ آخر يوم للشر

 2022مايو  20،  الجمعة تاري    خ االستبعاد من األرباح:  •

 2022مايو    23،  ثنير  اإل  تاري    خ إغالق السجل:  •

 2022مايو   31،  الثالثاء  تاري    خ الدفع:  •

The Board further considered general matters relating 

to the activities of the Company. 

كة.   كما اطلع المجلس عل مسائل عامة متعلقة بأعمال الشر

Yours faithfully,  ام  والتقدير،،، وتفضلوا بقبول فائق االحير

Mohammad Adnan Sharafi 

Board Secretary  

ي 
 
ف  محمد عدنان شر

 مير  ش مجلس االدارة أ

 


