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Subject: Arbitral award in favor of National
Central Cooling Company PJSC (Tabreed)
subsidiary
Greetings,

 صدور حكم تحكيم لصالح رشكة تابعة ل ر:الموضوع
لشكة
ي
)(تبيد
ع ر.م.للتبيد المركزي ش
الوطنية ر
،تحية طيبة وبعد

Our best wishes for continued progress and
prosperity go out to you at the outset.

ً
بداية يطيب لنا أن نتقدكم لكم بأطيب التمنيات ودوام التقدم
.واإلزدهار

We are pleased to inform you that an
arbitration award has been issued in August
2022 in favour of a National Central Cooling
Company PJSC (Tabreed) subsidiary, relating to
a collection issue with one of its customers.

ّ
 قد تم إصدار2022 يرسنا أن نحيطكم علما أنه يف شهر أغسطس
حكم تحكيم لصالح رشكة تابعة ر
للرسكة الوطنية للتبيد المركزي
ي
 وذلك فيما يخص تحصيل بعض المبالغ من أحد،)ع (تبيد.م.ش
 ونحن بصدد اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد يف حكم،العمالء
.التحكيم

The award amount is less than 5% of Tabreed’s
listed share capital, approximately 118 million
dirhams.

ّ
 من%5 تجدر اإلشارة إل أن المبلغ المحكوم به أقل يف قيمته عن
ّ
 مليون118 حوال
 ويمثل يف مجموعه،رأس مال تبيد المدرج
ي
.درهم

Steps to enforce the award are now underway
and Tabreed will further report to the market
at the time when a financial impact arises.

وستقوم رشكة "تبيد" بإعالم السوق يف الوقت الذي يتضح فيه
ْ األثر المال بشكل
.جل
ي
ي

In light of the arbitral decision, it is evident that
the company is committed to safeguarding the
interests of its investors. It has been
aggressively pursuing the amounts earmarked
for the company's interest with third parties as
well.

ْ الرسكة عل
هذا ويعكس الحكم التحكيم حرص ر
صون مصالح
ي
ر
مستثمري ها وسعيها الدؤوب لتحصيل المبالغ المبصدة لمصلحة
ر
.الغب
الرسكة يف ذمة ر

لمزيد من المعلومات ،نرجو منكم عدم ر
البدد بالتواصل معنا.

For further information, please feel free to
contact us.

ر
االحبام.
شاكرين لكم التعاون ،وتفضلوا بقبول

____________________________
شون ماجي Sean Magee /
مستشار قانوني عـام باإلنابة Acting Chief Legal Counsel/

Sincerely,

