
 
 

 
 

 

 2020  ديسمب   23التاري    خ: 
 
 

 Date: 23 December 2020  
 

ي   م              سعادة د. عبي  د سيف الزعاب   المحبر
 الرئيس التنفيذي  

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

 

 H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi – UAE 
 

م       حسن عبد الرحمن الرسكال   / سعادة  المحبر
 الرئيس التنفيذي 
ي المالي   سوق دب 

ي    دولة اإلمارات العربي ة المتحدة –دب 
 

 H.E. Hassan Abdulrahman Alserkal 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – UAE 
 

عىل  ال الموضوع:   من  100ستحواذ  ي  % 
 
ف الحصص 

ك  ي شر
يد    ت  لتبر والسعديات  ذ.م.م؛  السعديات كولينج 

كة الشخص الواحد  المناطق  . ذ.م.م  شر

 Subject: Acquisition of 100% of the Shares in 
Saadiyat Cooling LLC and Saadiyat District 
Cooling Sole Proprietorship LLC . 

   
 تحية طيبة وبعد، 

 
 Greetings, 

 
يد اتفاقية مع    بدخول تب 

ً
كة  نود أن نحيطكم علما الدار  شر

لالستحواذ العقارية ش.م.ع، وشركة فيوليا إنيرجي جلف  
حصص100عىل   من  ي % 

ف  السعديات كولينج    هم  كة  شر
إل(؛   سي  )إس  مع  ذ.م.م  اتفاقية  ي 

ف  دخلت  وأنها كذلك 
عىل   لالستحواذ  ذ.م.م  العقاري  لالستثمار  الدار  كة  شر

كة  100 ي شر
يد المناطق % من حصصها ف    السعديات لتب 
الواحد  الشخص  كة  إل(،  ذ.م.م  شر سي  دي    ن وأ  )إس 

هما   عليهما  المستحوذ  كتي      ي   الحرصي  ْينالمورد الرسر
المناطق   يد  تب  م لخدمات  ي 

ف  جزيرة  نطقة  لعدة مشاري    ع 
ي السعديات أبوظب  مقابل،  وذلك  يبلغ   ،  اء  شر   سعر 

963,000,000   
ً
 مصاريف إتمام الصفقة. درهم متضمنا

 We would like to inform you that Tabreed has 
entered into an agreement with Aldar Properties 
PJSC and Veolia Energy Gulf WLL to acquire 100% 
of the shares of Saadiyat Cooling LLC (SCL) and 
with Aldar Investment Properties LLC to acquire 
100% of the shares of Saadiyat District Cooling 
Sole Proprietorship LLC (SDCL), the exclusive 
district cooling providers to certain 
developments on Saadiyat Island, Abu Dhabi, for 
a total purchase price of AED 963,000,000 
together with related transaction costs.  

 
ام،   وتفضلوا بقبول التقدير واالحبر

 

  
Yours Sincerely, 
 
 

 .……………………………………… 

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

 


