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

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
 19نوفمبر  :2017تصدر شركة دانة غازهذا اإلفصاح إلطالع السوق على آخر تطورات النزاع القانوني بشأن صكوك
المضاربة الصادرة عن الشركة.
تعلن الشركة بأنه قد صدر حكم فى  17نوفمبر  2017من المحكمة اإلنجليزية ،فى غياب دانة غاز ،أعلنت فيه بأن اتفاقية التعهد
بالشراء سارية وقابلة للنفاذ وفقا ً لبنودها وذلك حسب القانون اإلنجليزي.
وتعرب شركة دانة غاز عن قناعتها بأن إجراءات المحاكمة في المحكمة اإلنجليزية والحكم الذى صدر عنها معيبة حيث رفضت
المحكمة اإلنجليزية تأجيل إصدار حكمها لمدة  16يوما ً حتى  29نوفمبر تاريخ فصل محكمة إستئناف الشارقة فى طلب دانة غاز
بالسماح لها بحضور جلسات المحكمة اإلنجليزية وتقديم قضيتها ودفوعها أمامها ،إستثنا ًء من أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة
الشارقة .وسبق أن قدمت الشركة إستئنافا ً لمحكمة اإلستئناف اإلنجليزية إللااء قرار المحكمة اإلنجليزية الذي سمح لشركة "بالك
روك" بالسير فى إجراءآت المحكمة اإلنجليزية فى غياب دانة غاز .وسترفع الشركة إستئنافا ً آخر لمحكمة اإلستئناف اإلنجليزية ضد
الحكم الذى أصدره القاضى لقيت يوم الجمعة الماضى.
وال يزال هنالك العديد من المسائل الجوهرية الهامة المتعلقة بقانونية ونفاذ اتفاقية المضاربة والتي سيتم نظرها والفصل فيها من قبل
محكمة الشارقة.
وبصدور قرار المحكمة اإلنجليزية العليا فيما يتعلق باتفاقية الشراء من منظور القانون اإلنجليزي ،ستقوم الشركة بكافة الخطوات
الممكنة لتسريع إجراءات القضية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتأمل دانة غاز بأن تتعاون األطراف كافة فى المساهمة فى
جهود تعجيل فصل محكمة الشارقة فى النزاع ،األمر الذى يخدم مصلحة جميع األطراف المعنية.
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نبذة عن شركة دانة غاز
دانة غاز هي الشررررركة الرائدة من القطاع الخاص والعاملة في مجال الااز الطبيعي في منطقة الشرررررو األوسررررط ،حيث تأسررررسررررت في
ديسرررمبر من عام  ،2005وهي مدرجة في سررروو أبوظبي لاوراو المالية  (ADX).وتمتلك دانة غاز أصررروالً في مجاالت التنقيب عن
الااز وإنتاجه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصررررر العربية وإقليم كردسررررتان العراو باحتياطيات تفوو المليار برميل
ومعدل إنتاج  67,050برميل من النفط المكافئ يومياً .في ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراو واإلمارات
وخططها التوسرررعية ،تلعب دانة غاز دورا ً بارزا ً في قطاع الااز الطبيعي ،سرررريع النمو ،في منطقة الشررررو األوسرررط وشرررمال إفريقيا
وجنوب آسيا .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة . www.danagas.com

