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H.E. Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
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GCS-mm/2022/1.3/182 :المرجع
2022  أغسطس1 :التاريخ

، الرئيس التنفيذي المحترم/سعادة
سوق أبوظبي لألوراق المالية
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي
،،، تحية طيبة وبعد

Dear Sir,
Resolutions of (e&) Board Meeting

Further to the Company’s disclosure on 27th July
2022 concerning the Board meeting of Emirates
Telecommunications Group Company PJSC (e&),
please be advised that the Company’s Board of
Directors held today the above-mentioned
meeting and it was attended by all the Board
members. During the meeting, the Board passed
the following resolutions:
-

-

Approved the Condensed Consolidated
Interim Financial Information for the six
months ended 30th June 2022 which were
prepared in accordance with IFRS and
reviewed by the independent external
auditors .
Approved the distribution of interim
dividends of 40 fils per share (40% of the
nominal value of the share) for the first half
of the year 2022, representing AED
3,478,701,600 to be paid to the shareholders
registered as at the closing of business day on
Thursday, 11th August 2022.

)e&( نتائج اجتماع مجلس إدارة
2022  يوليو27 عطفا ً على افصاح الشركة المؤرخ في
بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات
 يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس،)"e&"( ع.م.لالتصاالت ش
إدارة الشركة قد عقد اليوم االجتماع المشار إليه أعاله
: واتخذ القرارات التالية،بحضور كافة األعضاء

الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

-

 والمعدة2022  يونيو30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 والتي تم مراجعتها من،وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية
.قبل المدققين الخارجيين المستقلين
 فلسا ً للسهم40 الموافقة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة
 من القيمة اإلسمية للسهم) عن النصف األول%40( الواحد
ً  درهما3,478,701,600  بما يعادل2022 من العام
إماراتيا ً على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجالت
 أغسطس11 األعضاء عند إغالق يوم الخميس الموافق
. 2022

 اإلمارات العربية المتحدة،  أبوظبي3838 ب.ع ص.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ( مجموعة اتصاالت ) ش
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-

Also, the Board discussed other regular matters
related to the Company’s business and passed
suitable resolutions thereon.

كما ناقش المجلس أمور اعتيادية أخرى تتعلق بعمل الشركة
.واتخذ القرارات المناسبة بشأنها

،،،وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

Kind regards,

حسن الحوسني
األمــين العام للمجموعة
Hasan Al Hosani
Group Corporate Secretary

