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taqa.com 

6 October 2022 06 2022أكتوبر 

Disclosures and Compliance Section 

Market Operations Surveillance Department 

Abu Dhabi Securities Exchange 

 متثالفصاح وال قسم اإلالسادة/ 

 إدارة العمليات والرقابة 

ي لألوراق المالية أ سوق   بوظب 

Dear Sir,   طيبة وبعد،،، تحية 

Subject: TAQA enters into definitive agreements with 

Waldorf Energy Netherlands BV for the sale of its 

upstream oil and gas business in the Netherlands 

التنقيب  اتفاقيات  توقع  "طاقة"  الموضوع:   مجال  ي 
 
ف أعمالها  لبيع 

ي هولندا إىل استخراج و 
 
كة "النفط والغاز ف  "والدورفشر

Further to our announcement on 5 July 2022 in relation 

to completion of the strategic review of oil and gas 

businesses, please be informed that Abu Dhabi 

National Energy Company PJSC (“TAQA”) has through 

its wholly-owned subsidiary, TAQA Energy BV entered 

into definitive agreements with Waldorf Energy 

Netherlands BV (“Waldorf”) to sell 100% of its 

ownership in the upstream oil and gas business in the 

Netherlands. 

 إلعالننا الصادر 
ً
باستكمال المراجعة ، والمتعلق  2022يوليو    5  يوم  الحقا

اتيجية ألعمال ي قطاعواستثماراتنا  نا  االستر
نود أن فإننا  النفط والغاز،    ف 

 أن
ً
للطاقة ش.م.ع  نحيطكم علما الوطنية  ي  أبوظب  كة 

قد . )طاقة(،  شر

كتها التابعة والمملوكة لها بالكامل    وقعت  "،  عت  شر ي
ي ف  ي ب   "طاقة إنرج 

كة    تفاقياتا  شر "  مع  ي
ف  ي  ب  نذرالندز  ي  إنرج    )"والدورف"( "والدورف 

ي  من ملكي  %100  ها لبيع
النفط  ستخراج  ا و   أعمال التنقيبة "طاقة" ف 

ي هولندا 
 .والغاز ف 

 

This transaction remains subject to obtaining 

applicable regulatory and other third-party approvals. 

خاضعة    هذه تبقر  و  ا الصفقة  الموافقات  إلجراءات  عىل  لحصول 

ها من  من الجهات التنظيمية  التنظيمية النهائية   األطراف المعنية  وغتر

 األخرى.  

 Yours faithfully,  

 

 

ام والتقدير،،،   وتفضلوا بقبول فائق االحتر

Mohammad Adnan Sharafi 

Secretary to the Board of Directors 

ي 
 
ف  محمد عدنان شر

 دارة مير  ش مجلس اإل أ
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