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Clarification Regarding Announced Interim
Dividends

توضيح بشأن توزيعات األرباح املرحلية املعلنة

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.
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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.

 هو2020 والهدف من توزي ع األرباح المرحلية للرب ع األول من عام

Based on the Company’s performance in the second
quarter, the Board will consider additional interim
dividends.
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Further information about Etisalat’s dividend policy
can be found at the Company’s Investor Relations
website:

ويمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات حول سياسة توزي ع األرباح
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https://www.etisalat.com/en/ir/dividend/dividendpolicy.jsp

https://www.etisalat.com/en/ir/dividend/dividendpolicy.jsp
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Kind regards,

،،،وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

رسكان أوكاندان
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – مجموعة اتصاالت
Serkan Okandan
Chief Financial Officer – Etisalat Group

