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 2021 ديسمبر  9 التاريخ:

 شركة دانة غاز ش.م.ع الشركة املدرجة: اسم

 2021 ديسمبر  9، الخميس :تاريخ ويوم االجتماع

  05:03 :توقيت بدء االجتماع
 
 عصرا

  05:38 توقيت نهاية االجتماع:
 
 مساءا

 وسائل التواصل املرئي والصوتي مكان انعقاد االجتماع:

 عبد الحميد ضياء جعفر /السيد  :رئيس اجتماع الجمعية العمومية

  اإلجمالي نصاب الحضور 

 مئوية من رأس املال(: )نسبة

64.76% 

  موزعة كما يلي:

 ينطبق )حضور إلكتروني(ال  نسبة الحضور الشخص ي % .1

 % :0.76 باألصالة% 

 % :64 بالوكالة% 

نسبة الحضور من خالل التصويت  .2

 االلكتروني: %

64.76 % 

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية 

 العمومية:

 

وافقت الجمعية العمومية على على  توزيع أرباح نقدية مرحلية عن األشهر الستة 
مليون دوالر  67٪ من رأس مال الشركة بمبلغ 3.5بنسبة  2021األولى من عام 

 .فلس للسهم 3.5مليون درهم إماراتي( بما يعادل  245أمريكي )

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع 

 الجمعية العمومية:

 ال يوجد.

 

 التوزيعات النقدية

 النسبة القيمة

 % من رأس املال3.5 درهم 244,838,068

 للشراءتاريخ آخر يوم 
تاريخ االستبعاد من 

 األرباح
 تاريخ إغالق السجل

حيث يجب على  –املتفق عليه مع السوق  تاريخ الدفع

 الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

 من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية 30 19/12/2021 16/12/2021 15/12/2021
 
 يوما

  

 الجمعية العموميةاجتماع نتائج اإلفصاح عن نموذج 
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 أسهم املنحة

 النسبة القيمة

  

 عدد األسهم الحالية

 

 إجمالي عدد األسهم بعد الزيادة عدد األسهم التي سيتم إصدارها

- - - 

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح للشراء يوم آخر  تاريخ

- 

 

- - 

 

 اسم املخول بالتوقيع:

 

 عمران الزماني 

 املسمى الوظيفي:

 

 أمين سر مجلس اإلدارة 

 : والتاريخ التوقيع

 

    

  2021 ديسمبر  9                   

 ختم الشركة:
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