مساهمو "دانة غاز" يدعمون اتفاقية إعادة هيكلة الصكوك بقيمة
 700مليون دوالر باإلجماع
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 21 ،يونيو  -2018يسر "دانة غاز ش.م.ع"( ،".دانة غاز"
أو "الشركة") ،العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسط ،أن تعلن اليوم أن إجتماع
الجمعية العمومية الذي إنعقد اليوم بحضور  %62.3من مساهمي الشركة قد صوتوا باإلجماع
لصالح اتفاقية إعادة هيكلة صكوك المضاربة البالغة قيمتها  700مليون دوالر.
يأتي ذلك في أعقاب تلقي الشركة موافقة  %90.9من حملة الصكوك العادية (بمعدل ربح ،)%9
و %96.4من حملة الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم (بمعدل ربح  ،)%7مع عدم تصويت أي
من بقية حملة الصكوك ضد الصفقة ،وهو ما يعني دعما ً ً
كامل من قبلهم للصفقة.
وتمثل الصفقة نتيجة مثالية لألطراف المعنية كافة ،ومن شأنها أن توفر فرصة فريدة للشركة لحل
كافة المسائل المتعلقة بهيكل رأس مالها ،وجميع أوجه القصور التي تعاني منها أدوات الصكوك
الحالية.
وفي هذه المناسبة ،قال د .باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":
"إنه لمن دواعي سرورنا أن تتكلل جهودنا الدؤوبة التي بذلناها على مدى الفترة الماضية بالوصول
إلى حل توافقي نهائي يقضي بإعادة هيكلة صكوك المضاربة الحالية ،كما يسعدنا الدعم منقطع
النظير الذي حظيت به الصفقة من قبل مساهمي الشركة وحملة الصكوك على حد سواء ،مما يعكس
الطبيعة التوافقية لعملية إعادة الهيكلة ويؤكد دعم الطرفين المستمر للشركة وثقتهما بآفاقها المستقبلية
الواعدة".
وتابع قائالً" :تتمتع ’دانة غاز‘ اليوم بإمكانات قوية تؤهلها لتحقيق أفضلللللللل عائد ممكن لجميع
األطراف المعنية .ونواصللللل إحراز تقدم جيد على مسللللتوى عملياتنا في إقليم كردسللللتان العراق،
ونعمل دون كلل أو ملل لتنفيذ برنامجنا الطموح لزيادة طاقتنا اإلنتاجية ،حيث نتوقع مباشللللللرة
عمليات الحفر قريبا ً في الحقلين التابعين لنا في اإلقليم ،كما تمضللللي األعمال المتعلقة بزيادة كفاءة
وإنتاجية منشآتنا على أكمل وجه حيث نتوقع .زيادة إنتاجنا بنسبة  %20في إقليم كردستان العراق
مع نهاية العام .أما على صلعيد عملياتنا في مصلر ،فقد اسلتلمنا مؤخرا ً دفعة نقدية بقيمة  40مليون
دوالر من الحكومة المصرية كجزء من مستحقاتنا المتأخرة ،مما سيمكننا من مواصلة حفر المزيد
من اآلبار البرية لزيادة إنتاجنا هناك".

-انتهى-

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 سوق أبوظبي لألوراق المالية ( .)ADXوتمتلك دانة
غاز أصوالً في مجاالت التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية
وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج  67,600برميل من النفط المكافئ يومياً .في ظل أصول الشركة الضخمة في
مصر وإقليم كردستان العراق واإلمارات وخططها التوسعية ،تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز
الطبيعي ،سريع النمو ،في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا .للمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة موقع الشركة . www.danagas.com
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