
Distribution of Cash Dividends for the 
second half of year 2019 
 
Etisalat Group would like to announce to its 
esteemed shareholders that dividend 
distribution will be carried out by Abu Dhabi 
Securities Exchange (ADX) in its capacity as 
the exclusive dividends distribution agent 
for the companies listed therein, and that 
Etisalat Group will transfer the total 
dividend payment to ADX account on 
20/04/2020 and ADX will commence 
dividend distribution on 22/4/2020. 
Further, Etisalat Group has agreed with ADX 
to appoint First Abu Dhabi Bank (FAB) as 
disbursement agent to pay dividends 
according to ADX’s instructions in this 
regards. 
 
FAB will distribute the dividends to the 
shareholders by depositing their dividends 
they are entitled to in their bank accounts. 
Therefore, in order for shareholders to 
receive their dividends, kindly update the 
bank details as follows: 
 

• The shareholders, having demated 
shares in ADX, may update their 
bank details through the “SAHMI” 
application. 

• The shareholders, having 
undemated shares in ADX, are 
required to send (a colored copy of 
their share certificates - a letter 
from bank stating their IBAN 
numbers - ID card – Family Book – 
passport copy) to FAB e-mail: 
IS@bankfab.com 
 

In case of any enquiries in relation to the 
dividend distribution process, shareholders 
may contact ADX at 02-6277777 or 800 - 
ADX (800239) and FAB at 02-6161800. 

األرباح النقدية لألسهم عن النصف الثاني من توزيع 
 2019عام 

تود مجموعة اتصاالت أن تعلم مساهميها الكرام بأن 
عملية توزيع األرباح تتم عن طريق سوق أبوظبي 
لألوراق المالية ("السوق") بصفته وكيل التوزيع 
الحصري ألرباح الشركات المدرجة به وبأن الشركة 

األرباح إلى السوق  ستقوم بتحويل مبلغ توزيعات
وأن عملية توزيع األرباح  20/04/2020بتاريخ 

. كما تم اإلتفاق مع 22/04/2020ستبدأ اعتبارا من 
السوق على تعيين بنك أبوظبي األول ("البنك") كوكيل 

  لدفع األرباح وفقاً لتعليمات السوق بهذا الخصوص. 

وسوف يقوم البنك بتوزيع األرباح على السادة 
عن طريق إيداع أرباحهم المستحقة في  المساهمين

حساباتهم البنكية. لذلك وليتسنى للمساهمين استالم 
أرباحهم، يرجي التكرم بتحديث البيانات البنكية على 

 النحو التالي:
  

المساهمين الذين أودعوا أسهمهم في السوق،  •
يمكنهم تحديث بياناتهم البنكية من خالل 

 ".SAHMIتطبيق "
لم يودعوا أسهمهم في المساهمين الذين  •

صورة ملونة من (السوق، فعليهم إرسال 
رسالة بنكية تفيد برقم  -شهادات األسهم 

بطاقة  -الحساب الدولي الخاص بالمساهم 
علي  )جواز السفر –خالصة القيد  -الهوية 

  IS@bankfab.comبريد البنك اإللكتروني 
 
  

في حال وجود أي استفسارات بخصوص عملية 
التواصل مع السوق للمساهمين توزيع األرباح، يمكن 

 على األرقام 
800 - ADX (800239)  02-6277777أو 

   .02-6161800ومع البنك على الرقم 


