
 
 

 
 

 

 

 Date: 17 March 2021  2021 مارس 17التاري    خ: 

م       حسن عبد الرحمن الرسكال   / سعادة  المحتر
 تنفيذي الرئيس ال

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

 H.E Hassan Abdulrahman Alserkal 
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, 
 

يتعلق   ة  فيما  األختر اإلخبارية  يد    رتباط با   المتكهنة بالمقاالت  تت 
نخيل  الستحواذ ل كة  إل شر العائدة  المناطق  يد  تت  أصول  فإننا عىل   ،

يد  عىل  نؤكد   كة تت    عىل   عن تأكيدها المضطرد للسوق  عربت  أ قد  أن شر
االستحواذ  ل  المستمر استكشافها   المناطق  فرص  يد  تت  أصول  عىل 

ي األفقو الرئيسية  
ي تلوح ف 

ٍ آلخر، سواء     سواء    التر
،  داخل الدولة من حير 

اتيجية    من صميم  ذلك   لكون   ،ولي الداإلقليمي و النطاقير     عىل   أم استر
الشاملة ننتهجها   النمو  ي 

قيمة  التر المصلحة.    أكت    لتوليد  ألصحاب 
اتيجيةو  االستر هذه  من  توجد  عىل  نؤكد    ؛ كجزء  ال    أنه 

ً
اتفاقية  حاليا

كة نخيل أصولب متعلقة  استحواذ   كان.   مع أي طرف شر
 

 In relation to the recent news articles regarding Tabreed’s 
potential involvement in the acquisition of district colling 
assets from Nakheel, we confirm that 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. As part of this strategy, we confirm that 
there is no acquisition agreement in place with any 
counterparty in respect of the acquisition of Nakheel’s 
assets.  
 

ف ؛ 
ً
نؤ ختاما امإننا   التر  عىل  كة  كد  ا ب  الرسر والشفافية قواعد  إلفصاح 

المالية والسلع هيئة األور المعمول بهما بحسب متطلبات كل من   اق 
ي المالي  امنا باإلفصاح عن  عىل    ، مؤكدين وسوق دب  كة  عمليات إلتر    الرسر

 إعالم السوق بها فور االنتهاء منها. و الجوهرية  

 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. 

 
ام،   وتفضلوا بقبول التقدير واالحتر

 

  
Yours Sincerely, 
 

____________________________ 

  Hamish Jooste هاميش جوست /
Chief Legal Counsel مستشار قانوني عـــام /     

 


