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م                ، السيد / حامد أحمد عل    المحبر
                                                                   ذي الرئي                                                                                                   س التنفي             

 ي                                                                               ال      ي الم                                  دب      وق                                                        س  
   دة             ارات العربي          ة المتح               دب         ي دول        ة االم      

 Mr. Hamed Ahmed 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 

 تحية طيبة وبعد، 
 

 Greetings, 
 

ة  عل    للتوضيح كة   الرئيس التنفيذي  الصادرة عنالمقاالت اإلخبارية األخبر   لشر
يد"   المناطق  جديدة  استحواذات    لدرس"تب  يد     لتب 

والهند   دولة اإلماراتف 
أ يد  تب  كة  أن شر نؤكد  فإننا  المستمر ومرص،  تأكيدها  أن  عربت عن   ها للسوق 

يد  تب  بأصول  يتعلق  فيما  المحتملة  االستحواذ  فرص  باستمرار    تستكشف 
  هذه المناطقالمناطق الرئيسية  
اتيجية النمو الشاملة لتوليد    ف  كجزء من اسبر
يد"   افصحتأن  و سبق لقد باإلضافة إىل ذلك،   . المصالحقيمة ألصحاب   "تب 

اكتها مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بالهند  نؤكد كما   . للسوق عن شر
  هذه  

  ال   إال أنه،  حاليا   األسواقأنه عل الرغم من وجود العديد من الفرص ف 
  حينهتوجد  
عمليات   أليأطراف مقابلة    ةاتفاقيات استحواذ سارية مع أي  ف 

 استحواذ محتملة. 
 
امها باإلفصاح والشفافية المطلوبيرْ  من قبل هيئة األوراق و  يد عل البر  تؤكد تب 

د وسوق  والسلع  الماىل   المالية  ذات   وتشدد ب    اإلفصاحات  جميع  أن  عل 
  الجوهري سيتم إعالم السوق بها فو 

 االنتهاء منها.  ر الطابع العمليابر

 In relation to the recent news article regarding the CEO of 
Tabreed’s statements on exploring acquisition opportunities for 
district cooling assets in the UAE, India and Egypt, we confirm 
that Tabreed has consistently stated to the market that it 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. In addition, Tabreed has previously disclosed to 
the market its partnership with the IFC in relation to India. 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.  
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. 
 

  وسائل اإلعالم فيما حول  
  أدىل بها الرئيس التنفيذي ف 

البيانات اإلضافية التر
أنه عند تحديد توزيعات األرباح السنوية    العلميتعلق بتوزيعات األرباح، يرج   

اإلدارة   2021لعام   فإن مجلس  يد،  كة تب  الشاملة لشر المالية  اتيجية  واالسبر
    زيادة  انجاز   هدف إىلي

  نفس  األرباح بما يتماشر مع األعمال التجارية    ف 
وف 

.  الوقت   الماليير  والمساهمير  التوازن بير  مصالح األعمال والدائنير   تحقيق 
  مجلس اإلدارة    سيتم النظر من قبل

  أوائل    2021توزيعات األرباح لعام    ف 
ف 

اوسوف    2022عام   عل     تعرض 
ف  عليها  للموافقة  اجتماع لمساهمير  

  عام  ومية السنويعية العممالج
 . 2022ف 

 In relation to the additional statements made by the CEO in the 
media in relation to dividends, please note that in setting the 
annual dividend for 2021 and the overall financial strategy for 
Tabreed, the Board’s aim is to grow dividends in line with the 
business, whilst striking a balance between the interests of the 
business, financial creditors and shareholders. Dividends for 
2021 will be considered by the Board in early 2022 and 
recommended to shareholders for approval at the AGA in 2022 
in the normal course.  
 

ام،   وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحبر
 

Yours Sincerely, 

 

 

________________________________ 

Hamish Jooste/ هاميش جوست   

Chief Legal Counsel/ ي عـــام
  مستشار قانون 
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