إفصاح إعمالا بالمادة  33من لئحة اإلفصاح والشفافية لسوق أبوظبي لألوراق المالية

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
 12أكتوبر  :2017تود شركة دانة غاز إطالع السوق على آخر المستجدات المتعلقة بالنزاع القانوني المستمر بشأن صكوك
المضاربة.
فقد قامت الشركة اليوم بتقديم طلب للمحكمة اإلنجليزية العليا لإلذن لها بإستئناف ق اررين سابقين أصدرتهما المحكمة المذكورة.
 .1تقدمت "دانة غاز" بطلب باإلذن لها بإستئناف قرار المحكمة اإلنجليزية الصادر في  22سبتمبر الماضي بخصوص
السماح لشركة "بالك روك" باإلنضمام في الدعوى القضائية المطروحة أمامها.
ولقد نصبت "بالك روك" ،وهي أحد حملة الصكوك ،نفسها عضواً في لجنة خاصة تزعم تمثيلها لحملة الصكوك .وقد قامت
"دانة غاز" بإستئناف قرار ضم "بالك روك" للدعوى المقامة أمام المحكمة اإلنجليزية ،إستناداً إلى أنه ووفقاً للشروط التعاقدية
لصكوك المضاربة (والتي قبلت بها "بالك روك") فإن حملة الصكوك ،بما فيهم "بالك روك" ،ممنوعين صراح ًة من السير
في أي دعوى تتعلق بتعهد الشراء أو فيما يتعلق بصكوك المضاربة.
 .2وتقدمت "دانة غاز" بطلب آخر لإلذن لها بإستئناف قرار المحكمة اإلنجليزية الخاص بمواصلة السير في الدعوى
المنظورة أمامها في غياب "دانة غاز".
وكانت المحكمة اإلنجليزية قد سمحت لشركة "بالك روك" في  25سبتمبر الماضي بالترافع أمامها حول المسائل الخاضعة
للقانون اإلنجليزي ،وذلك في غياب "دانة غاز" بسبب أمر المنع الوقتي الصادر من محكمة الشارقة اإلتحادية اإلبتدائية والذي
قضى بإمتناع الشركة عن السير في الدعوى اإلنجليزية لحين فصل محكمة الشارقة في المسائل المتعلقة بإتفاقية المضاربة
الخاضعة لقانون دولة اإلمارات.

وكانت محكمة الشارقة قد أصدرت أمر المنع إستجاب ًة للدعوى التي تقدم بها عدد من مساهمي "دانة غاز" بضرورة الفصل
في المسائل الخاضعة لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة في محاكم دولة االمارات العربية المتحدة وليس في المحكمة
اإلنجليزية .وحددت المحكمة اإلنجليزية جلسة في  12أكتوبر  2017على أن تقوم "دانة غاز" باتخاذ الخطوات الالزمة أمام
محكمة الشارقة باإلذن لها بالمشاركة في إجراءات الدعوى المنظورة أمام المحكمة اإلنجليزية فيما يختص بالمسائل الخاضعة
للقانون اإلنجليزي.
بناء عليه ،تقدمت "دانة غاز" في  20سبتمبر  2017بطلب لتعديل أمر المنع الوقتي بالسماح لها بالمثول أمام المحكمة
و ً
اإلنجليزية في الجلسة المحدد لها  12أكتوبر  2017والتي ستنظر المسائل الخاضعة للقانون اإلنجليزي .وفي  8أكتوبر
 ،2017عقدت محكمة إستئناف الشارقة جلسة للنظر في الطلب المذكور وقد أرجأت المحكمة النظر في طلب الشركة إلى
تاريخ يحدد الحًقا .وعليه فلن تتمكن "دانة غاز" من المثول أمام المحكمة اإلنجليزية العليا في جلسة  12أكتوبر  2017ومن
ثم لن تتمكن من الرد على اإلدعاءات المقدمة من قبل "بالك روك".

-انتهى-

لالستفسارات اإلعالمية يرجى التصال بـ:
أزاديه فارزي /فيونا ميكالف إينود
مجموعة برنزويك
هاتف+442074045959 :
بريد إلكترونيdanagas@brunswickgroup.com :

