االنتهاء من إعادة تمويل صكوك دانة غاز بنجاح
خفض تكلفة تمويل الشركة بنسبة  %63سنويًا
إنهاء جميع اإلجراءا القانونية وإدراج الصكوك الجديدة في البورصة اإليرلندية
 -2018يسررشركررشدارة غاار ،اةعرغلة فيارجارفا غرغل ار
الشااار،ة اإلمارا العربية المتحدة 14 :أغس ا
ً
غلطبيةاربمنطقارغلشررشارغسط،ررنعرعلر ةييرغليأنربقا رم ر رغالاته ءرفيرإص ر غ رغلصرركأارغلا ي ر  ،رمي رحيثر
،يت رإ غجرهذهرغلصكأارجاربأ صارةيأ طاكستر بييةر(رغلبأ صارغإليشلن يار ،بقً ) .ر
ر
طج ءرذلكربة رإاه ءرجميعرإجشغءغترغلتق ضارغلق اأايارفيرمبلرجميعرغسطشغفرغلمةنياعرفم رطضعراه يارلاميعر
غإلجشغءغترغلق اأايارجارد جارغلأالي ترغلقضرررر يارذغترغلصرررريا.رطم رغ فقترجميعرغسطشغفرعيىرطمفرإجشغءغتر
غلتق ضارجارغلمح د رغلبشيط ايارطغإلف غ يارعيىرإثشرغال ف ارغلتأغجقارإلع رهيكيارغلصكأارطغلذير رغلتأصلر
إلي رجارف يأر2018رطغلذيرحظارالحقً ربمأغجقار ،حقارفيرمبلرحميارغلصكأارطغلمس هميي.ر ر
ر
طبيغرحا رغإلص ر غ رغلا ي ر530رفييألر طال ربنسرربار ب ر%4رطلم رثالثر،ررنأغتعر سررتحفرجاركررهشرعدتأبشر
فيرع نر.2020رط،رريي يرضفحرحا رغلصرركأارطاس ربار بحيته ر(ر700رفييألر طال رطر%8ر ،ر بقً )عرإض ر جار
إلىر حسييرغلششططرغلخ صاربه عرإلىرضفحر كيفار مأيلرغلششداربمق غ ر35رفييألر طال ر،نأيً ربنسبار%63عر
ط،رريةملرذلكرعيىر قأيارغلأضررعرغلم لارل غاار ،ارط،رري ع رضططه رغلمسررتقبييارلتأايعرغس ب حربشرركلر،ررنأي.ر
عي ًم ربقلرغلشرررشدارم رم فترب جعرفبيغر235رفييألر طال رلتسررر ي رجمءرفيرعصرررلرغلصررركأاعرطع ب حرغلصررركأار
غلق يمارغلمستحقار ،بقً عرط ،أنرغلمش دارغلمبكش  .ر
ر
الً:رةيسررررررة ا ر
طجارهذهرغلمن ،ررررررباعرعيفرالدكتور باتريك ألمان-وارد الرئي التنفيذي لشااااااركة دانة غازعرم ر
غالاته ءرفيرإص ر غ رغلصرركأارغلا ي رطإ غجه .رط مثلرغلصرركأارغلا ي رصررفقار غبحارلاميعرغسطشغف.رطالر
كرركربقان رفسررشط طلرب لثقارغلكبيش رغلتارعههش ه رغل لبيارغلةظمىرفيرح فيارصرركأدن رغلذييرغضت طغرفأغصرريار
غال،ررتثم رفعرغلشررشداعرف ريمثلر قيي رغ ًرمأي ًرلشررشدار غاار ،ارغلتار ةتمنررغلمضررارم ف ًرغسلرجار طأيشرعصررأله ر
ع لميارغلمستأىرجارإميي ردش ،ت لرغلةشغارطفصشة .ر
ر
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مذكرة تحذيرية بشأن التصريحا المستقبلية وإبراء ذمة
يحتأيرهذغرغلبي لرغلصحفارعيىر صشيح تر تةيفرب لمستقبل.رلق رع،سن رهذهرغلتصشيح ترغلمستقبييارعيىر أمة ترط ق يشغ ن ر
غلح ليارعيرعح غثرغلمستقبلرطعيىرغلش ،رفيرإعتق ا ربقلرغلتأمة ترغلتار ضمنته ر يكرغلتصشيح ترفةقألاعرإالرعان رالراستطيعر
ق ي رعير قدي ربقلر يكرغلتأمة تر،تكألرصحيحا.رطيمكير مييمرهذهرغلتصشيح ترغلمستقبيياربإ،تخ غفه رفصطيح ترفستقبييار
غلمضمألربم رجارذلكرةاةتق ةرطرةاق ةرطرةاتأمعةرطةاقص ةرطرةفمكيةرطرة،أفةرعطرجاردلرح لاٍراقيضه عرط،يشه رفير
غلتحأيشغترعطرغلةب غترغلمش بها.رط شملرهذهرغلتصشيح ترغلمستقبيياردلرغلمس لرغلتارالر ةتبشرطم عر يخيا.رط أج رهذهر
غلتصشيح ترجارع رعف ديرجارهذغرغلبي لرغلصحفارط شملرعيرعمأغغرعطر صشيح ترعيرفق ص ا رطإعتق غ ن رعطر أمة ن رغلح ليار
غلمتةيقاعرضميرعكي ءرعضشىعربهذهرغلصفقا.رجكلرغلتصشيح ترغلمستقبيياربك فيه رفقي رصشغحاربهذغرغلبي لرغلتحذيشي.رطالرايتمنر
بقير ةه ربقلراح ثرعطراشغجعرعالاياًرعير صشيح ترفستقبيياردنتياارسيرفةيأف ترج ي رعطرعح غثرفستقبييارعطر،يشه .ر
ر
طدذلكرعير صشيح ترفستقبييارفنسأبارإلين رعطرسكخ صرينأبألرعن رفكتأبارد اترعنركف هيارجهارفقي رصشغحارطجارفاميه ر
بهذغرغلبي لرغلتحذيشيرغلمضُميرجارهذغرغلتصشي رغلصحفا .ر
طالريمثلرهذغرغإلعاللر حترعيرهشفرفيرغلظشطفرعشضربيعرعطرإ،ت غجرعشضرلششغءرعيرعط غارف ليا.ردم رالرياأارعلر
يت ربيعرعيرفيرغسط غارغلم ليارغلمذدأ رجارهذغرغلبي لرغلصحفارجارعيربي ريكألرجي رفثلرهذغرغلةشضرعطرغإل،ت غجرعطرغلبيعر
فخ لف ًرليق األ.رإلرغلصفقارغل ُمتأمةارطغلمش رإليه رجارهذغرغلبي لرط أايعرهذغرغلبي لرطغلمةيأف ترغسضشىرغلمتةيقاربه رجاربةحر
غلبي غلر بم ريكألرفحظأ رم اأا ًرطعيىرعيركخصر قعرجاري هرعيرطثيقارعطرعيرفةيأف ترعضشىرفذدأ رجارهذغرغلبي لرعلر
يطيع رعيى ر يك رغلقيأ رطيشغعيه  .ر،أف ريت ر ضميي رغلصفقا رغلمتأمةا رطغسط غا رغلم ليا رجا رفذدش رعشض رعط ء رطفذدش ر
إ،ت غجرفأغجقاعرطغلتارم ر ص ه ر غاا ر ،ارط/عطرفص رغسط غارغلم ليارطعيىرغلمستثمشييرغلمحتميييرغلشجأعرإلىر يكر
غلأث فرعن ف ر تأجشعرطعيرمشغ غتر تخذربشقلرغلصفقارغلمقتشحاريابرإ خ ذه ربة ر قيي ر ميفرلةشضرغلةط ءرطفذدش رإ،ت غجر
غلمأغجقا.رل ريسالرفص رغسط غارغلم ليارطالر غاار ،ارطالرينأطلر ساييه رجارعيربي عرطالرينأي لرغلقي نربقيرطشحرع نرلتيكر
غسط غارغلم ليارجارعيرفك ل.رطعيىرطج رغلخصأصعرل رطليريت ر سايلرغسط غارغلم ليارل غاار ،ارعطرعيرجهار ُفص رع،سته ر
غاار ،اربمأجبرم األرغسط غارغلم ليارليأالي ترغلمتح رغسفشيكيارلسنار 1944رغلمة غر(ةم األرغسط غارغلم لياة).ردم رالر
ياأارعشضرعطربيعرعطر سيي ر يكرغسط غار غضلرغلأالي ترغلمتح رغسفشيكيارعطرإلىعرعطرلحس بعرعطراي بارعيرعيرعكخ صر
فيرغلأالي ترغلمتح ردم رهأر ُفةشفرجارغلال حارسرفيرم األرغسط غارغلم لياعرإالربمأجبرإ،تثن ءرفيرم األرغسط غارغلم ليار
عطرجارصفقارليسترض ضةارعطرفةف رفيركشططرغلتسايلربمأجبرغلق األرغلمذدأ  .ر

