"دانة غاز" تعيد شراء صكوك بقيمة  133مليون دوالر و تقترح على الجمعية العمومية إعادة شراء
أسهمها و توصي بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة  %5.5من رأس المال
تود شررة دان غاز ("الشررة "  ،أ بة شررة
الشااار،ةا ااماراتا  17مارس ّ :2019
قطاع الغاز الطبيع بمنطق الشةق األوسط ،إطالع السوق ةيى آصة فستجداتها التالي .

صا ر ةافي

بالنسب ألصة فستجدات بةنافج إةادة شةاء الصكوك الصادرة ةن شة "دلتا النيل ليصكوك المحدودة"،
البالغ نسرررررب فةابحتها  ،%4قد قافت دان غاز بإةادة شرررررةاء ررررركوك بقيم إتمالي بيغت  133فييون
وبمتوسط سعة شةاء
دوالر ،لتنخفض بذلك قيم الصكوك فن  530فييون دوالر إلى  397فييون دوالر
ّ
 92.1سنت أفةيك .
وقد نجحت الشة بذلك الو اء بالتزافها المتعيق بإةادة شةاء كوك بقيم  100فييون دوالر ،تنفيذا ً
لما تاء بةنافج إةادة هيكي الصكوك المتفق ةييه صالل العام الماض  ،ما تجاوزت بذلك الحد األدنى
لقيم الصركوك المسرتحق  ،األفة الذ سريبق نسرب المةابح الت تد عها الشرة ةيى ركو ها ةند %4
بدالً فن زيادتها إلى  .%6وبالتال  ،سررتو ة الشررة  21فييون دوالر نتيج ألةادة شررةااها رركوك بقيم
تقل ةن قيمتها اإلسمي  ،وتجنب د ع األرباح الخا بالصكوك المعاد شةااها حتى فوةد االستحقاق.
وستحقق الشة  ،فن صالل اإلبقاء ةيى نسب فةابح الصكوك ةند  ،%4فزيدا ً فن الو ة بقيم  8فاليين
دوالر ،ليصررررل بذلك إتمال قيم الو ورات المتوقع إلى  29فييون دوالر ،هذا باإلضررررا إلى الو ورات
السررنوي المتحقق ةند إةادة هيكي الصرركوك والبالغ  35فييون دوالر سررنويًا .وسررتوا ررل دان غاز النظة
إفكاني إةادة شةاء المزيد فن الصكوك ،فما فن شأنه تحقيق المزيد فن الو ة وتقييص حجم الصكوك
وتكاليف تمويل الشة .
فؤصةا تو ياته ليجمعي العموفي ليشة والت تتضمن فقتةح إةادة شةاء
أقة فجيس إدارة الشة
ما ّ
ً
الشة ألسهمها ،وبناء ةييه سيتم طيب فوا ق الجمعي العموفي ةيى بةنافج إلةادة شةاء األسهم والذ
ستسعى الشة فن صالله إلى إةادة شةاء فا يقارب  690فييون سهم فن أسهم دان غاز ،بما يمثّل %10
فن إتمال أسهم رأس فال الشة  .وتأت هذه الخطوة انطالقا ً فن قناة فجيس اإلدارة بأن أسهم الشة
ةيى األسرررعار الحالي غية ةادل و تعد ة ررر ليشرررة لشرررةاء اسرررهمها و هذا سررريعزز القيم لمسررراهم
الشة .
هذا وقد أةةب فجيس إدارة شة دان غاز ةن نيته لموا ي تنفيذ سيا سته المعين ب شأن توزيع األرباح
النقدي  ،وةييه سرررررريطةح المجيس أفام الجمعي العموفي  ،المقةر انعقادها  10أبةيل  ،2019فقتةحه
بتوزيع أرباح بقيم  5.5يس لكل سهم بزيادة نسبتها  %10ةن ةام .2018
-انتهى-
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نبذة عن شركة دانة غاز
ديسمبة

فنطق الشةق األوسط ،حيث تأسست
فجال الغاز الطبيع
دان غاز ه الشة الةاادة فن القطاع الخاص والعافي
سوق أبوظب لألوراق المالي  (ADX).وتمتيك دان غاز أ والً فجاالت التنقيب ةن الغاز وإنتاته
فن ةام  ،2005وه فدرت
دول اإلفارات العةبي المتحدة وتمهوري فصة العةبي وإقييم ةدستان العةاق بمعدل إنتاج  63,050بةفيل نفط فكا ئ يوفياً.
فصة وإقييم ةدستان العةاق واإلفارات وصططها التوسعي  ،تيعب دان غاز دورا ً بارزا ً قطاع
ظل أ ول الشة الضخم
الغاز الطبيع  ،سةيع النمو،
.www.danagas.com
لالستفسارات الرجاء االتصال بـ
فحمد المبيضين
رايس ةالقات المستثمةين
+971 6 519 4401
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فنطق الشةق األوسط وشمال إ ةيقيا وتنوب آسيا .ليمزيد فن المعيوفات ،يةتى زيارة فوقع الشة

