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م     مريم بطي السويديسعادة د.    ة المحبر
 الرئيس التنفيذي  

 هيئ  ة األوراق المالية والسلع 
ي   دولة اإلم ارات العربية المتحدة  –أبوظبر

 

 H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi 
Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi – UAE 
 

م      حامد علي   / سعادة  المحبر
 التنفيذي رئيس ال

ي المالي   سوق دبر
ي    دولة اإلمارات العربي ة المتحدة –دبر
 

 H.E Hamed Ali 
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 

 ,Greetings  تحية طيبة وبعد، 

 باإلشارة إل ا 
 
ي تناولتها بعض الصحف مؤخرا

بشأن محادثات    ألخبار البر
عل متعلقة   المحتمل  لمجموعة    باالستحواذ  العائدة  يد  التبر أصول 

الفطيم"  فإننا "ماجد  نهج  ،  لكم  ا   نؤكد  كة  استكشاف  لمضطرد الشر ي 
  ف 

الم االستحواذ  الرئيسية   المتعلقة  تاحة فرص  المناطق  يد  تبر بأصول 
دولةال ي 

ف  خارجاإلمارات،    واقعة  الصعيد أو  عل  ذلك  سواًء كان  ها، 
أو  و الدولي   اإلقليمي  من  ،  الشاملة كجزء  النمو  اتيجية  تتبناها   اسبر ي 

البر
كة  المصلحة  الشر ألصحاب  قيمة  االلتفات  لتوليد  بعدم  يد  تبر م   

تلبر  ،
ي السوق حول أي استحواذ محتمل ما 

للشائعات والتكهنات المتداولة ف 
 ،  بحسب األصول.  لْم يتم ذلك االستحواذ بشكل رسمي

 

 In relation to the recent news articles regarding the potential 
acquisition of district cooling assets from “Majid Al Futtaim”, we 
confirm that while Tabreed has consistently stated to the market 
that Tabreed is continuously exploring potential acquisition 
opportunities in respect of prime district cooling assets situated in 
the UAE, in the wider region and internationally as part of its overall 
growth strategy to generate value for its stakeholders, Tabreed will 
not comment on market rumour and speculation about potential 
acquisitions prior to their finalization.  

يد  كة تبر ام شر طلبي ْ  من قبل هيئة تباإلفصاح والشفافية الم   نؤكد لكم البر 
ي المالي  امنا بإ   ،األوراق المالية والسلع وسوق دبر إلفصاح للسوق مع البر 

ذات المعلومات  الجوهري    عن  كة  الطابع  الشر بعمليات  فور  المتصل 
 . النهائيةوصولها للمراحل 

 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. 
 

دد بالتواصل معنا،،   .For more information, please do not hesitate to contact us  لمزيد من المعلومات، نرجو منكم عدم البر

 
ام،   وتفضلوا بقبول التقدير واالحبر

  
Yours Sincerely, 


