
 

 

 

 

 

 

 

 HO/GCFO/152/117                              152/117المرجع: ر م / ر ت م ش /            

  :April th30Date 2020  2020ابريل  30التاري    خ: 

   

م،   الرئيس التنفيذي / سعادة  المحتر
ي لألوراق الماليةسوق   أبوظب 

، دولة اإلمارات العربية المتحدة ي  أبوظب 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 
 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،
 

 

  
 
 
 

  توضيح بشأن توزيعات األرباح املرحلية املعلنة

 

 

 Clarification Regarding Announced Interim 
Dividends 

 

كة بتاري    خ  باإلشارة بإعالن المتعلق  2020أبريل  21إىل إفصاح الشر

كة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع  "مجموعة اتصاالت"  –شر

 للسهم الواحد  25عن توزي    ع أرباح مرحلية بواقع 
ً
التأكيد  ، نود فلسا

 تتعلق بالرب  ع األول من  25 بواقعتوزي    ع األرباح المرحلية بأن 
ً
فلسا

 . 2020عام 

 

هو  2020والهدف من توزي    ع األرباح المرحلية للرب  ع األول من عام 

ن خالل هذه الظروف وإبراز المركز  لدى سيولةالتعزيز  المساهمي 

كة.   الماىلي الجيد للشر

 

ي كما أنه 
ن
، سينظر المجلس ف ي

ي الرب  ع الثانن
ن
كة ف بناًء عىل أداء الشر

 . إضافية مرحليةتوزي    ع أرباح 

 

ويمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات حول سياسة توزي    ع األرباح 

كة اتصاالت ل كة ل عت  موقعشر  : عالقات المستثمرينالشر

 
 

Further to the Company’s disclosure dated 21st April 

2020 regarding the interim dividend of 25 fils per 

share announced by Emirates Telecommunications 

Group Company PJSC “Etisalat Group”, we would 

like to confirm that the DPS of 25 fils pertains to the 

first quarter of 2020.  

 

The objective of the interim dividend for the first 

quarter of 2020 is to boost liquidity of shareholders 

during these circumstances and to highlight the 

Company’s healthy financial position. 

 

Based on the Company’s performance in the second 

quarter, the Board will consider additional interim 

dividends.  

 

Further information about Etisalat’s dividend policy 

can be found at the Company’s Investor Relations 

website: 



 

 
 

https://www.etisalat.com/en/ir/dividend/dividend-

policy.jsp 

 

 

 

 

 

 

https://www.etisalat.com/en/ir/dividend/dividend-

policy.jsp 

 
 

-  

  ,Kind regards  ،،والتقدير،حترام بقبول فائق اإلوتفضلوا 

 

 رسكان أوكاندان
 مجموعة اتصاالت  –الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

Serkan Okandan 

Chief Financial Officer – Etisalat Group 
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