إفصاح إعماالً بالمادة  33من الئحة اإلفصاح والشفافية لسوق أبوظبي لألوراق المالية

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة؛  5أبريل  :2018تفصح دانة غاز ("الشركة") عن المستجدات التالية إلطالع
السوق على آخر تطورات النزاع القانوني القائم بشأن صكوك المضاربة.
تلقت الشركة ،مساء يوم  4أبريل  ،2018إشعا ار ألمر قضائي وقتي ،وأمر منع وقتيا (األمر) من المحكمة
اإلنجليزية العليا ("المحكمة اإلنجليزية") .وقد تم استصدار هذا األمر من قبل ""Putnam SPV 4 LLC
(كونت اررين) ،وهي عبارة عن شركة ذات غرض خاص تأسست في ديالوير ،في الواليات المتحدة األمريكية ،وتديرها
"كونت ارريان كابيتال مانجمنت المحدودة ("سي سي إم").
وقد حصلت كونت اررين على هذا األمر دون اخطار دانة غاز وفى غيابها .وتعتزم الشركة القيام بكل ما يلزم وعلى
وجه السرعة للطعن فى هذا االمر وإلغائه كما ستقوم الشركة بمطالبة كونت اررين و جميع األطراف ذات العالقة
(بصورة مباشرة أو غير مباشرة) عن اي أضرار تتكبدها دانة غاز أو أي من مساهميها نتيجة لهذا األمر.
و"سي سي إم" هي مستشار استثماري لصناديق وحسابات مدارة مختلفة تحمل صكوك مضاربة من دانة غاز ،وقد
قامت بنقل ملكية عدد من تلك الصكوك من تلك الصنادق إلى كونت اررين لغرض خاص أال وهو التقدم بطلب إلى
المحكمة اإلنجليزية الستصدار األمر القضائي ،واالنضمام إلى الدعاوى المرفوعة في المملكة المتحدة.
وقامت المحكمة االنجليزية بضم كونت اررين كطرف في الدعاوى البريطانية وأصدرت األمر القضائي .وأمرت
المحكمة الشركة بتبليغ هذا األمر لجميع مساهميها من خالل نشر هذا األمر على موقع الشركة اإللكتروني وموقع
سوق أبوظبي .و يمكن اإلطالع على هذا االمر بالضغط هنا.
و تعتبر الشركة هذا الطلب الذي يتضمن التبليغ على هذا النحو بأنه غير إعتيادي وستقوم الشركة بمراجعة هذا
األمر بعناية مع مستشاريها القانونيين في المملكة المتحدة ودولة اإلمارات.
ويأتي أمر المنع الوقتي هذا في أعقاب أوامر سابقة أصدرتها محكمة الشارقة االتحادية بناء على الدعوى المرفوعة
من قبل أحد المساهمين ،ضد كل من "بالك روك" و"الوكيل المفوض" و"الوصي" بعدم اتخاذ أي إجراءات مباشرة
أو غير مباشرة ضد الشركة أو أي من مساهميها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو الممكلة المتحدة بناء على
األحكام الصادرة عن المحاكم اإلنجليزية ضمن الدعوى رقم ( )FL-2017-000004وكافة الق اررات المرتبطة

بها ،إلى حين عرض تلك األحكام والق اررات على القضاء اإلماراتي للبت في قابليتها للنفاذ في الدولة وفق نص
المادة  235من قانون اإلجراءات المدنية.
وليس لدى الشركة أي علم حول ما إذا تم اتخاذ إجراءات من قبل "بالك روك" أو "الوكيل المفوض" أو "الوصي"
في إطار االمتثال لقرار محكمة الشارقة االتحادية بعرض أحكام المحكمة اإلنجليزية على القضاء اإلماراتي للبت
في قابليتها للنفاذ.
ويذكر أن " ) ، "Weil Gotshal & Manges (Londonشركة المحاماة التي تمثل كونت اررين في استصدار
أوامر المنع ،هي نفس شركة المحاماة التي تمثل "بالك روك" أمام المحكمة اإلنجليزية.

-انتهى-

لالستفسارات اإلعالمية يرجى االتصال بـ:
فيونا ميكالف إينود
مجموعة برنزويك
هاتف+442074045959 :
بريد إلكترونيdanagas@brunswickgroup.com :

نبذة عن شركة دانة غاز
دانة غاز هي الشركة الرائدة من القطاع الخاص والعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسط ،حيث تأسست في ديسمبر
من عام  ،2005وهي مدرجة في سووووووووق لبوربي للوراق المالية  (ADX).وتمتلك دانة غاز لصووووووووجا في مجاجت التنقيغ عن الغاز
وإنتاجه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصوووور العربية وإ ليم كردسووووتان العراق باحتياطيات تفوق المليار برميل ومعدل
إنتاج  67,050برميل من النفط المكافئ يومياا .في رل لصول الشركة الضخمة في مصر وإ ليم كردستان العراق واإلمارات وخططها
التوسووعية ،تلعغ دانة غاز دورا ا بارزا ا في طاع الغاز الطبيعي ،سووريا النمو ،في منطقة الشوورق األوسووط وشوومال إفريقيا وجنوغ سوويا.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة مو ا الشركة . www.danagas.com

