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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
 التنفيذي رئيس ال

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

 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 

 تحية طيبة وبعد، 
 

 Greetings, 

ة ، نود أن نوضح أن صندوق االستثمارات  بعد التقارير اإلعالمية األخبر
كة   الشر من   

ً
بدال السعودية  يد  تب  كة  شر ي 

ف  مؤخًرا  استثمر  قد  العامة 
يد المركزي ش.م.ع. نحن نتفهم أن هذه المعامل ة ال تزال الوطنية للتب 

ي المملكة العربية السعودية. 
 خاضعة لتصاري    ح المنافسة ف 

 
المتعلقة  ة  األخبر االستحواذ  عملية  تفاصيل  عن   

ً
قريبا اإلعالن  سيتم 

يد   تب  كة  شر ي 
ف  ش.م.ع  المركزي  يد  للتب  الوطنية  كة  الشر بأسهم 

 السعودية. 

 Following recent media reports, we wish to clarify that the Public 
Investment Fund has recently invested in Saudi Tabreed, rather 
than National Central Cooling Company PJSC. We understand this 
transaction remains subject to competition clearances in the 
Kingdom of Saudi Arabia. 
 
Details of a recent acquisition related to National Central Cooling 
Company PJSC’s shares in Saudi Tabreed will be disclosed shortly.  
  

األوراق  لهيئة  والشفافية  اإلفصاح  بمتطلبات  امها  البر  يد"  "تب  تؤكد 
ي المالي ، وتؤكد أن جميع اإلفصاحات المتعلقة  الم الية والسلع وسوق دب 

ي السوق فور االنتهاء منها. 
 بجميع المعامالت الجوهرية ستتم ف 

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

 
ام،   وتفضلوا بقبول التقدير واالحبر

  
Yours Sincerely, 


