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H.E. Ibrahim Al Zaabi 
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance & 
Research 
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi – UAE 
 

  المحترم    إبراهيم عبيد الزعابي  سعادة/
 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية واإلصدار والبحوث

هيئة األوراق المالية والسلع 
  االمارات العربية المتحدة–أبوظبي 

 
Mr. Hassan A. Al Serkal 
Senior Vice President – COO  
Market Operation Division 
Dubai Financial Market 
Dubai - UAE  

 السيـد/ حسن عبدالرحمن السركـال   المحترم
  رئيس تنفيذي العمليات–نائب رئيس أول 

 إدارة العمليـات
سوق دبي المالي 

  االمارات العربية المتحدة–دبي 

 
USubject: Notification of the Press Release for 
the Repayment of the 06 Sukuk 
 

 
U:06 إعالن صحفي لسداد صكوك الموضوع 

 

Greetings, ،تحية طيبة وبعد 

With reference to the Article 36/11 of the 
Disclosure and Transparency Regulations 
number 3 for the year 2000 (as amended), 
please find attached the press announcement 
for release today by the Board of Directors of 
National Central Cooling Company PJSC in 
the local press and on the Regulatory News 
Service provided by the London Stock 
Exchange. 
 

 من نظام اإلفصاح والشفافية 36/11باإلشارة إلى المادة رقم 
 والمعدل، مرفق طيه إعالن صحفي 2000 لسنة 3رقم 

صادر عن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد 
 للنشر اليوم في الصحف المحليه وفي )ش.م.ع.(المركزي 

 الخدمة اإلخبارية المقدمه من بورصة لندن.

Yours Sincerely, 
 
 
………………………………………. 
Fiona Lewandowski 
Legal Director 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام، 
 
 

.……………………………………… 
فيونا ليواندوسكي 

 مدير إدارة الشؤون القانونية
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 2011 يوليو، 20

 
 
 

عقب االستكمال الناجح إلعادة هيكلة رأس المال 
 

 مليون درهم  735 بـ 06"تبريد" تسدد كامل قيمة صكوك 
 

الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"  أعلنت أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 وذلك عقب 06(ش.م.ع)، الشركة الرائدة في تبريد المناطق، عن سداد كامل قيمة صكوك 

 االستكمال الناجح إلعادة هيكلة رأس المال مطلع شهر ابريل الماضي. 
 

 مليون درهم 735وبلغت القيمة االجمالية للصكوك التي جرى تسديدها لحاملي الشهادات اليوم 

إماراتي.  

 

الهيكل المالي القوي الذي حظيت وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة "تبريد"، أن "

به الشركة عقب استكمال برنامج إعادة الهيكلة يؤكد على فرص النمو التي تحظى بها تبريد على 

المدى البعيد". 

 

 أثناء برنامج إعادة هيكلة رأس المال، 06سداد صكوك وأضاف المهيري: "أخذنا باالعتبار 

 في تعزيز الوضع المالي العام للشركة".  مهماً  أثراً هذا األمرسيكون لو
 

.  2011 يوليو 20 وتستحق اليوم 2006 تم إصدارها في شهر يوليو 06يذكر أن صكوك 
 

  -نتهى- ا
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للمزيد من المعلومات: 
حازم عسلية 

فينزبري للعالقات العامة 
 9648 572 50 971+هاتف: 

1Thazem.assalieh@finsbury.comبريد إلكتروني:  1T 
  
 

روس بيثل  
مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

تبريد 
 5191 446 50 971+هاتف: 

1Trbethell@tabreed.comبريد الكتروني:  1T 
 
 

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" 
 

تعتبر تبريد، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من الشركات الرائدة في توفير حلول فعالة تلبي الطلب 
المتنامي دوماً في الشرق األوسط على أنظمة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة ذات التكلفة المنخفضة والكفاءة 

 والمدرجة في "سوق دبي المالي"، أكبر موفر لخدمات 1998العالية. وتعد الشركة، التي تأسست في يونيو 
التبريد المركزي في العالم، إذ تسعى لتحقق إيرادات طويلة األجل لمساهميها وتدأب على توفير أعلى 

 محطة للتبريد المركزي، وتزاول 49مستويات الراحة لعمالئها. وفي الوقت الحاضر، تمتلك "تبريد" وتدير 
أعمالها في البحرين، وقطر، وعمان، والسعودية عن طريق شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة. وتعتبر 
الشركة مساهماً مهماً في نمو البنية التحتية في المنطقة بفضل ما تقدمه من حلول تبريد متطورة تخدم طيفاً 

 .واسعاً من المجمعات السكنية والتجارية والعسكرية
 

1Twww.tabreed.com :للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة 1T     
 
 

حول التبريد المركزي: 
 

يقوم التبريد المركزي على إنتاج وتوزيع المياه المبردة من مصدر مركزي إلى مبان عديدة من أجل تسهيل 
عملية تكييف الهواء. ويتم ذلك عن طريق إنتاج مياه مبردة في محطة مركزية ومن ثم توصيلها إلى العمالء 

 تخفيض استهالك للتبريد المركزيتتصدر الفوائد األساسية  تحت األرض. مددةممعزولة ومن خالل أنابيب 
التقليدية ذات الضجيج مبردات ال تستخدم اللصيانة ألن المباني التي تعتمد عليه الطاقة وتقليل الحاجة ل

بشكل خاص ، والتبريد المركزي المجمعات السكنية والتجارية والعسكريةالمرتفع والكلفة العالية. ويناسب 
 .ةذات الكثافة السكانية العاليالمجمعات والمناطق 
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20 July 2011 
 
 

TABREED REPAYS 06 SUKUK IN FULL 

Settlement of AED 735m Follows Successful Completion of Recapitalization 

Program 

 

National Central Cooling Company PJSC (‘Tabreed’), the world’s leading district 

cooling company, announced today that it has repaid in full its 06 Sukuk.  The 

repayment follows the completion of the Company’s recapitalization program on 1 

April 2011. 

 

The total amount paid today to certificate holders of the 06 Sukuk is AED 735 million. 

 

Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, Chairman of Tabreed said: 

“The strong capital structure that was put in place with the recapitalization program 

underpins Tabreed’s long-term growth potential.  The repayment of the 06 Sukuk 

today was contemplated in our structuring of the recapitalisation program and 

improves the Company’s overall financial position.” 

 

The Sukuk 06 was launched in July 2006 and matured today, 20th

 

 July 2011.  

- ends - 
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For more information: 
Theo Hildebrand 
Finsbury 
Tel: +971 50 352 4286  
Email: theo.hildebrand@finsbury.com 
 
Ross Bethell, Tabreed Corporate Communications Director 
rbethell@tabreed.com  
 
 
About Tabreed 
Tabreed is an Abu Dhabi-based utility company that pioneers solutions for the ever-
growing demand for cost-effective, environmentally-friendly and efficient year-round 
cooling solutions in the Middle East.  Founded in June 1998 and listed on the Dubai 
Financial Market, Tabreed is the largest district cooling provider in the world, aiming 
to deliver sustainable long-term returns for its shareholders and comfort for all of its 
customers.  Tabreed currently owns and operates 49 district cooling plants, and via 
joint-ventures and subsidiaries, has operations in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and 
Saudi Arabia.  Tabreed is an integral part of the region’s infrastructure growth, 
providing cooling solutions to a wide variety of residential, commercial and military 
communities.  
 
For more information please visit www.tabreed.com  
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