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 H.E Hassan Abdulrahman Alserkal 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – UAE 
 

ي وسائل اإلعالم  ةالمنشور  خبار الموضوع: توضيح ال 
 
 ف

 
 Subject: Clarification on news published in the media 

 تحية طيبة وبعد، 
 

 Greetings, 
 

يتعلق   ة  فيما  األختر اإلخبارية  عنبالمقاالت  المالي    الصادرة  المدير 
كة  يد"  لرسر ي السعودية والهند ومص  لدرس"تت 

 
،  استحواذات جديدة ف

أ  يد  تت  كة  شر أن  نؤكد  المستمر فإننا  تأكيدها  عن  أن  عربت    ها للسوق 
بأصول   يتعلق  فيما  المحتملة  االستحواذ  فرص  باستمرار  تستكشف 

الرئيسية   المناطق  يد  المناطقتت  ي هذه 
النمو    ف  اتيجية  كجزء من استر

نؤكد أنه عىل الرغم من كما    . الشاملة لتوليد قيمة ألصحاب المصلحة
ي هذه  

توجد حالًيا    ال  إال أنه،  حاليا   األسواقوجود العديد من الفرص ف 
بأي   يتعلق  فيما  مقابلة  أطراف  أي  مع  سارية  استحواذ  اتفاقيات 

 عمليات استحواذ محتملة. 
 

 In relation to the recent news article regarding the CFO of 
Tabreed’s statements relating to exploring acquisition 
opportunities for district colling assets in Saudi Arabia, 
Egypt and India, we confirm that Tabreed has consistently 
stated to the market that Tabreed is continuously 
exploring potential acquisition opportunities in respect of 
prime district cooling assets situated in these regions as 
part of its overall growth strategy to generate value for its 
stakeholders. We confirm that while there are many 
opportunities in these markets, there are currently no 
acquisition agreements in place with any counterparties in 
respect of any potential acquisitions.  
 

امها باإلفصاح والشفافية المطلوبيرْ  من قبل هيئة  تؤك يد عىل التر  د تت 
جميع   أن  عىل  وتؤكد  المالي  ي  دب  وسوق  والسلع  المالية  األوراق 
السوق بها   ي الجوهري سيتم إعالم 

العمليابر الطابع  اإلفصاحات ذات 
 فوق االنتهاء منها. 

 Tabreed emphasizes its commitment to the disclosure and 
transparency requirements of the Securities and 
Commodities Authority and the Dubai Financial Market 
and confirms that all disclosures relating to all material 
transactions will be made to the market as and when they 
are finalized. 

ام،وتفضلوا    بقبول فائق التقدير واالحتر
 

، 
Yours Sincerely, 
 
 

 

 

……………………………………. 

Hamish Jooste/ هاميش جوست    

Chief Legal Counsel/  ي عـــام
 مستشار قانون 

 

 


