إف اح إع اﻻً ال ادة  33م ﻻئ ة اﻹف اح وال فاف ة ل
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الشارقة ،اﻹمارات العربية المتحدة؛  26مارس  :2018تفصح دانة غاز )"الشركة"( عن المستجدات التالية ﻹطﻼع
السوق على آخر تطورات النزاع القانوني المستمر بشأن صكوك المضاربة.
وتعلن الشركة أن محكمة اﻻستئناف اﻹنجليزية رفضت النظر فى طلب اﻻستئناف الذى قدمته الشركة للطعن في أحكام
وأوامر المحكمة اﻹنجليزية التجارية العليا برئاسة القاضي ليجات ،والصادرة بتاريخ  17نوفمبر  2017و 1فبراير
.2018
ونتيجة لتدخل أحد مساهمي الشركة ،أصدرت محكمة الشارقة اﻹبتدائية اﻻتحادية بتاريخ  7و 8مارس  2018أوامر
قضت بما يلي:
)أ(

من ع الش ركة ع ن التن ازل أو إس قاط أو ت رك أي م ن اﻷوام ر القض ائية الص ادرة لص الحها ،ومن ع الش ركة
م ن التن ازل أو إس قاط أو ت رك ال دعاوى القض ائية الت ي رفعته ا أم ام المح اكم اﻹماراتي ة بم ا ف ي ذل ك ال دعوى
رقم  2017/3576تجاري كلي الشارقة.

)ب( إل زام الش ركة بمباش رة إج راءات ال دعوى رق م  2017 / 3576تج اري كل ي الش ارقة ،وتق ديم كاف ة أوج ه
الدفاع الكفيلة بحفظ مصالح الطالب وسائر المساهمين في المطلوب ضدها الثانية.
كم ا ض مت محكم ة الش ارقة اﻹبتدائي ة اﻹتحادي ة ب ﻼك روك الوكيش ن فان د ) Black Rock Global
") (allocation Fundب ﻼك روك"( كم دعى علي ه ف ى ال دعوى المنظ ورة أم ام محكم ة الش ارقة اﻹبتدائي ة
اﻹتحادية ،كما أصدرت أمراً يمنع بﻼك روك والوصى والوكيل المفوض )دويتشه بانك ترستى ليمتد( من:
أى م ن
" .....بش كل مباش ر أو غي ر مباش ر م ن إتخ اذ أي ة إج راءات ض د المطل وب ض دها الثاني ة دان ة غ از أو ٍ
المس اهمين فيه ا ف ى دول ة اﻹم ارات العربي ة المتح دة وف ى المملك ة المتح دة البريطاني ة عل ى س ن ٍد م ن أوام ر وأحك ام
القض اء البريط انى الص ادرة ف ى ال دعوى وم ا ي رتبط به ا م ن أوام ر وق رارات ،وذل ك لح ين ع رض تل ك اﻷحك ام
والق رارات عل ى القض اء اﻹم اراتى للب ت ف ى قابليته ا للنف اذ ف ى الدول ة وف ق ن ص الم ادة  235م ن ق انون
اﻹجراءات المدنية"
وأص درت محكم ة الش ارقة اﻹبتدائي ة اﻻتحادي ة ام را ً آخ راً أوقف ت بموجب ه نف اذ اﻷحك ام الص ادرة بت اريخ  1فبراي ر
 2018ع ن المحكم ة العلي ا البريطاني ة ف ى ال دعوى رق م ) (FL-000004-2017وكاف ة الق رارات المرتبط ة به ا
أى م ن مس اهميها ،وذل ك حت ى تب ت المح اكم
ف ى دول ة اﻹم ارات العربي ة المتح دة ف ى مواجه ة دان ة غ از أو ٍ
اﻹماراتية فى قابلية تلك اﻷوامر للنفاذ فى الدولة.
ونظرا لعدم حضور بﻼك روك والوصى والوكيل المفوض جلسة  22مارس  ،2018أجل القاضي نظر
وإضافة لذلك،
ً
الدعوى الى  4أبريل  2018حتى يتسنى لمحامي المساهم المتدخل في القضية تبليغ إخطارات نهائية بالحضور لجميع
اطراف الدعوى.
من جهة أخرى أصدرت الشركة تعليماتها لمحاميها في جزر العذراء البريطانية ﻹتخاذ الخطوات الﻼزمة في محاكم
جزر العذراء البريطانية لرفع أمر المنع الوقتي الصادر من محاكم جزر العذراء ،والذى تم إستصداره لدعم أمر المنع
الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة اﻻتحادية بتاريخ  13يونيو  ،2017والذى يمنع من إتخاذ أى إجراء تنفيذى ضد
الشركة ،والذى سيظل ساريا ً ونافذأ ً طالما ظلت اﻷوامر الصادرة مؤخراً من محكمة الشارقة سارية بﻼ تغيير.
-انتهى-
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نبذة عن شركة دانة غاز
دانة غاز هي الشركة الرائدة من القطاع الخاص والعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق اﻷوسط ،حيث تأسست في ديسمبر
من عام  ،2005وهي مدرجة في س وق أبوظبي لﻸوراق المالية  (ADX).وتمتلك دانة غاز أص وﻻً في مجاﻻت التنقيب عن الغاز
وإنتاجه في دولة اﻹمارات العربية المتحدة وجمهورية مص ر العربية وإقليم كردس تان العراق باحتياطيات تفوق المليار برميل ومعدل
إنتاج  67,050برميل من النفط المكافئ يومياً .في ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق واﻹمارات وخططها
التوس عية ،تلعب دانة غاز دورا ً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي ،س ريع النمو ،في منطقة الش رق اﻷوس ط وش مال إفريقيا وجنوب آس يا.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الشركة . www.danagas.com

