
 

 

 ____________________________ 
 

  / Sean Magee شون ماجي

Acting Chief Legal Counsel/ ام باإلنابة مستشار قانوني عـ   

 

 2022  ديسمب   21 التاري    خ
 

 Date: 21 December 2022  

م     مريم بطي السويديسعادة د.    ة المحبر
 الرئيس التنفيذي  

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

 

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

م            حامد علي   / سعادة  المحبر
ي المالي  - التنفيذيرئيس ال  سوق دب 

ي    دولة اإلمارات العربي ة المتحدة –دب 
 

 H.E Hamid Ali 
Chief Executive Officer- Dubai Financial Market 
Dubai – UAE 
 

يد السعودية صفقة  الموضوع:   كة تب  ي شر
 استحواذ عل أسهم إضافية ف 

 
 Subject:    Acquisition deal of additional shares in Saudi  

                   Tabreed 
 

 ,Greetings  تحية طيبة وبعد، 

 بدخول 
ً
كة  نود أن نحيطكم علما ي صفقة شر

استحواذ عل أسهم إضافية ف 
يد السعودية من مجموعة المطلق لالستثمارات الصناعية ش.م.م  كة تب  شر

يد عل أسهم و    مليون ريال سعودي.   54.6بقيمة   امن مع استحواذ تب   
بالبر

يد السعودية من مجموعة المطلق ، استحوذ صندوق  كة تب  ي شر
إضافية ف 

العربية المملكة  ي 
ف  العامة  عل    االستثمارات  أسهم 30السعودية  من   ٪

لألسهم خاص  من خالل طرح  السعودية  يد  تب  كة  ذلك  شر مع خضوع   ،
 لالتفاقي

ً
مة.  ة لإلجراءات المعتمدة حسب األصول وفقا  المب 

 We would like to inform you that Tabreed has entered into   
acquisition deal of additional shares in Saudi Tabreed from 
Al Mutlaq Group for Industrial Investments LLC  in the value 
of SAR 54.6  m.  In tandem with Tabreed’s acquisition of 
additional shares in Saudi Tabreed from Al Mutlaq, the 
Kingdom of Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) has 
taken a 30% stake in Saudi Tabreed by a private placement 
of shares, subject to completion procedures as per executed 
agreement. 
 

ي هذا الصدد 
ي المرفق النموذج المعد لإلفصاح ف 

 Please find the applicable duly disclosure form attached to  حسب األصول.   تجدون ف 
this letter. 

   
   

sjmagee
Pencil


