PRESS RELEASE

ALDAR SIGNS AGREEMENT WITH HSBC TO BECOME THE FIRST MENA REAL
ESTATE COMPANY TO SECURE SUSTAINABILITY-LINKED LOAN
●
●

AED 300 million five-year loan linked to sustainability performance targets
Interest margin will be adjusted annually in line with targets on energy and water intensity,
waste recycling and worker welfare

Abu Dhabi, UAE – 4 July 2021: Aldar Properties has signed a AED300 million facility with HSBC that links
the interest margin payable under the facility to achievement of sustainability targets. The agreement
sees Aldar become the first real estate company in the Middle East and North Africa (MENA) region to
enter into this type of financing.
The innovative five-year term sustainability-linked loan includes a mechanism to adjust Aldar’s interest
margin annually in line with achievement of targets on energy and water intensity, waste recycling and
worker welfare. These targets, which are aligned with Aldar’s sustainability strategy, were identified to be
material to both Aldar and the wider real estate sector. As part of the agreement, Aldar has also
committed to investing a fixed amount in one or more qualifying environmental, social and governance
(ESG) projects if it does not reach agreed annual targets.
The transaction is structured in alignment with the Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) published
by the Loan Market Association (LMA), Asia Pacific Loan Market Association (APLMA), and Loan
Syndications & Trading Association (LSTA). The loan will be used for general corporate purposes, including
the roll-out of ESG initiatives across the group.
Greg Fewer, Group Chief Financial and Sustainability Officer at Aldar, said: “Aldar is deeply committed
to its sustainability strategy. Adopting and embedding sustainability into everything we do ensures that
our business is future-proof and best positioned for long term sustainable value creation. We’re proud to
be issuing our first sustainability linked loan that reflects how integrated sustainability is within our
operations and in particular our best in class treasury function.
“Our financial stakeholders are increasingly factoring sustainability assessments into their portfolio
strategies. At Aldar, we believe this shift in capital allocation is a positive force that creates a powerful
incentive for companies to up their sustainability game to benefit from these capital flows. As a leader in
our market Aldar is ideally positioned to benefit from this trend.”
Mohammed Al Marzouqi, Head of Global Banking, HSBC UAE, said: “The real estate sector plays an
important role in helping the world tackle climate change, considering up to 70% of emissions in a large
city are related to its buildings. By securing the first LMA Sustainability Linked Loan Principles compliant
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facility in the real estate sector in the MENA region, Aldar not only demonstrates its commitment to
addressing these relevant ESG issues in the sector, but also sets an important precedent in the region.
This transaction also highlights the strength of our partnership with Aldar as we work together towards
building a more sustainable and prosperous future for the UAE.”
Last year, Aldar launched a sustainability strategy that focuses on improving the way it does business and
ensures that the company has a positive impact on the economy, environment, people and the
communities in which it operates. The strategy is aligned to both national and international sustainability
frameworks, including Vision 2021, Ghadan 21, the National Climate Change Plan, UAE Green Agenda and
UN Sustainable Development Goals.
Aldar’s key sustainability commitments for 2021 include the introduction of a Sustainability Data
Management System (SDMS) to enhance the availability and quality of sustainability data across the
business. The company is also a supporter of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD). In its 2020 sustainability report, Aldar will publish its first response in line with TCFD’s
recommendations for best practice climate risk disclosures. In addition, Aldar is prioritizing the
development of an Energy Efficiency Plan to significantly reduce energy consumption across 87 assets as
well as a new Waste Management Plan.
For further information on Aldar’s ESG strategy and its sustainability report, please visit:
aldar.com/en/sustainability
-ENDSFor further information, please contact:
Media
Obaid Al Yammahi
Aldar Properties
+971 2 810 5555

Sarah Abdelbary
Brunswick
+971 2 234 4600
ALDAR@brunswickgroup.com

About Aldar
Aldar Properties PJSC is the leading real estate developer and manager in the UAE with a diversified and
sustainable operating model centered around two core businesses: Aldar Development and Aldar
Investment.
Aldar Development is a master developer of integrated, liveable, and thriving communities across Abu
Dhabi’s most desirable destinations, including Yas Island, Saadiyat Island, Al Raha, and Reem Island. It is
responsible for developing Aldar’s c. 65 million sqm land bank and includes three businesses: Aldar
Projects, which manages Aldar's fee-based development management business, including AED 45 billion
of government housing and infrastructure projects; Aldar Ventures, which incubates and nurtures new
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business opportunities and innovation areas; and Aldar Egypt, the platform focused on developing mixeduse communities in Egypt.
Aldar Investment houses Aldar’s core asset management business comprising an AED 16 billion portfolio
of investment grade and income-generating real estate assets diversified across retail, residential and
commercial segments. It also manages three core platforms: Aldar Education, Aldar Estates and Aldar
Hospitality and Leisure. Aldar Education includes Aldar’s entire educational portfolio, including Aldar
Academies, the leading education group in Abu Dhabi, with 20 schools, over 24,000 students and a
growing network of 3,000 educators from over 100 nationalities, offering a wide range of curriculum and
ancillary services such as a Teacher Training Academy.
Aldar Estates consolidates Aldar’s Retail Operations alongside existing Residential and Commercial real
estate operations within Provis and will further include Community Management under one integrated
property management platform. Aldar Hospitality and Leisure looks after Aldar’s portfolio of hotel and
leisure assets, which are anchored around Yas Island and Saadiyat. It includes Aldar’s portfolio of 10
hotels, comprising over 2,900 hotel keys and managing operations across golf courses, beach clubs and
marinas.
Aldar’s shares are traded on the Abu Dhabi Securities Exchange (Stock quote: ALDAR:UH), and is a
profitable, cash generative business that provides recurring revenues, and benefits from a diverse and
supportive shareholder base. Aldar operates according to high standards of corporate governance and is
committed to operating a long term and sustainable business in order to provide ongoing value for its
shareholders.
Aldar is driven by a vision to be a leading real estate developer and manager in the region by playing a key
role in the development of quality, comfortable, desirable destinations that people can live in, work at
and visit.
For more information on Aldar please visit www.aldar.com or follow us on:
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بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي"

الدار أول شركة عقارية بالمنطقة تحصل على قرض مرتبط بأهداف محددة
لالستدامة
● قرض بقيمة  300مليون درهم على مدار خمس سنوات مرتبط بأهداف محددة لالستدامة
● سييييييتم تهدال هوام

الفوائد سييييينويا بما اتماشيييييى م ا هداف المتهلقة بمهدالت اسيييييت ال

همال
الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ورفاه ال ّ

أبوظبي اإلميارات الهرييية المتحيدة –  04اوليو  :2021أعلنت

شت ت ت ت ت ت تتارتة لت

لع تا تة (" لت

" عن إبام

تفاقية تست تتايت نت ا ي مع بنك "إتش إس بي ست تتي" تابط هو مش لفو ن ل ست تتت ة ض ت ت ن لتست تتايت انت ا ي

ب س ت تتتو اا إ هاا أه ت اس ت تتت مة وبذلك ،أص ت تتل

ل

أوة ش ت تتارة ع ا ة لي منا ة ل ت تتا

وس ت تتط

وش اة ألا يا تلام تفاقية ت و ت من هذ لنوع
يضتته هذ ل اا ل لت ا  -ل اتلط بأه ت م دة لالستتت مة وت ت لتاة ستتت اقى على م س س و ستتنو ا
ب ا وت اشتتى مع مستتتو اا إ هاا

لعالة مخص تصتتة لتع وت هو مش لفان ة لصتتال شتتارة ل
 آلية ّل تعل ة ب ع اا ست ت ت ت تتتاالا لااقة و ل ياد ورعادة ت و ا لنفاياا و لاد لع ّ اة وت ت ت ت ت ت ّهت هذد ه ت ،لتي
تنس تتهه مع س تتتاتيهية اس تتت مة لتي تعت ها ش تتارة ل  ،لللنة س تتاس تتية و لهوها ة ض ت ن كاود ل تتارة
و ل ااع لع ا ي رهت وب وكب هذد اتفاقية ،أك ا ل

لتزماا بتخصت تتيل مللب اب

ه ت

لالست تتتأ ا لي أ

ل ت ت ت ت ت ت تتا ع ل هلتة لتي تاعنى بتال تا س ت ت ت ت ت ت تتاا للي يتة و اكت تاعيتة و ل ور تة ،لي تاة له تت ّهن من ت يق
ه ت لسنو ة ل تفق علياا
ل اوا

وت هيهلة هذد لصتتف ة ت اشتتيا مع ملادق ضقاا ل اتلاة بااستتت مة لتي ّ دها ت اد أستتو
( LMAوك عية س ت تتو ل اوا لي آس ت تتيا و ل يط لاادق ( APLMAوك عية ل اوا ل ت تتتارة و لتها ة
( LSTAوس ت ت ت ت تتيته توري

هذ ل اا لي دعه أه ت ل ت ت ت ت تتارة لعامة ،ب ا لياا ت ش ت ت ت ت تتين ل لاد ا للي ية

و ل هت عية وتلك ل تعّل ة بال ور ة علا رالة و تاا ورد تاا
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ولي هذد ل ناستتلة ،قاة جريج فيور الرئيس التنفيذي للشيوون المالية واالسيتدامة في الدار الهقارية" :تلتزم

ش ت تتارة ل

بتاو ا س ت تتتاتيهيتاا لالس ت تتت مة من سالة تلني ودمج م ا س ت تتاا مس ت تتت مة علا رالة ع لياتاا،

وذلك لتعز ز ق تاا على مو كاة لت ياا ،وت يق قي ة مست ت تتت مة على ل س لاو ت و ن لخو ون باذد
لص تتف ة لن ون بذلك أوة ش تتارة ت ص تتت على ت و ت مخص تتل لت يق أه ت م دة لالس تتت مة ،م ا يعهو

تلني ألض تتت ل لوة
وتعلق ب ّ
تاريز ا ل ليا على تفعيت ل ا س تتاا ل س تتت مة لي رالة ع لياتنا ،ا س تتي ا لي ا ّ
ل الية"

ل صت ت تتل ة لي قااع لخ ماا ل الية عت اد ت يي اا

وأضيييياف فيور قائالا" :وو صت ت تتت شت ت تتارا ا من أصت ت ت ا
است تتت مة ضت ت ن ست تتتاتيهياا م الظاه است تتتأ ا ة وت ا شت تتارة ل

كي أن هذ لت ّوة ل ل وس لي
تخصتيل أس ل اة ما هو إا د لع قوي وريهابي ي ّث ل تاراا على تعز ز أه ت ستتاتيهيتاه لالستت مة
من أكت است تتتفادة من هذد لت ل اا لن ية و االقا من مها تاا لان ة لي لست تتو لع ا ة ،للن ل قاد ة
على ت يق ألضت لفاص ل تا ة لي هذ ل هاة"

وب و د ،قاة محمد المرزوقي رئيس الخدمات المصيييييييرفية الهالمية لدإ بنإ بت

ب" بي سيييييييي في دولة

اإلمارات" :يس ت ت ت تتاهه ل ااع لع ا ي ب و م و ي لي مس ت ت ت تتا ة ل س ت ت ت تتاعي لعال ية ل لذولة لي معالهة لت ّيا
ل ناسي ،ساصت ت ت ت ت ت تتة وأن و  %70من ا لعا اا ل ابو ية لي ل ن ل لاس اتهة عن ل لا ي لياا و أتي
هذ لتس تتايت انت ا ي

عن ’ ت اد أستتو

وة من وعى  -و ل تو لق مع ملادق ل اوا ل اتلاة ب عاويا اس تتت مة لص تتاد ة

ل اوا’  -على مستتتوس ل ااع لع ا ي لي منا ة ل تتا

وستتط وش ت اة ألا يا تأكي

على لتزم شتتارة ل ب عالهة ل ضتتايا و لت ياا للي ية و ل هت عية و ل ور ة لي ل ااع لع ا ي ،بت واع
إ هاا غيا مستتلو لي ل نا ة وتس تّلط هذد لصتتف ة لضتتوع على شتتاكتنا ل و ة مع ل  ،بين ا تعاون معا
ض ساع أسو مست لت أكأا ست مة و ادها لي دولة ضما ا"
ورا

ل

ق أطل  ،سالة لعام ل اضت تتي ،ست تتتاتيهيتاا

و ت يق است تتت مة و لتي تاّرز على ت ست تتين

وذج أع الاا وتعز ز دو ها لي ت يق أ ا إيهابي ومل وس على اقتصت ت ت ت ت ت تتاد و للي ة و ل ورفين و ل هت عاا

لتي تع ت باا وتنس ت تتهه هذد اس ت تتتاتيهية مع أطا اس ت تتت مة لوطنية و ل ولية ،ب ا لي ذلك "
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 "2021و"غ  "21و " لخاة لوطنية للت يا ل ناسي" وملاد ا " كن ة لخضت تتاع ل ولة ضما ا" ووصت تتوا
إلى أه ت لتن ية ل ست مة لتي وضعتاا
وق شت ت ل

لتزماا ل

مه ل ت ة

لانيس تتية تهاد اس تتت مة ،سالة لعام  ،2021عت اد ظام إد ة بيا اا اس تتت مة

لتعز ز تو لا وكودة بيا اا وت ا ا اس ت ت تتت مة لل ت ت تتارة ر ا أن ل
ل تعّل ة بال ناخ ( TCFDوست ت ت ت تتوت ي ت ت ت ت ت ت ت ا ا ل

د عه قوي ل لاد ة ضلص ت ت تتا اا ل الية

وة است ت ت ت تتت مة للعام  2020ست ت ت ت تتتهابتاا

ولى

ل تاللاا وتوص تتياا ضلص تتا اا ل الية ل تعّل ة بال ناخ ( TCFDلض تتال عن ذلك ،س تتتاّرز ل تتارة على
تاو ا ساة لتعز ز رفاعة ستتاالا لااقة رأولو ة نيستية ،با ت ت ليت مع اا ستتاالا لااقة ب تهت رليا

من سالة م اوع ضد ة لااقة سي ت  87أصال باضضالة إلى وضع ساة ك و ة ضد ة لنفاياا

ل عالة ل ز من ل علوماا وة ستتتاتيهية ل تتارة ب تتأن ل ا ستتاا للي ية و ل هت عية و ل ور ة وت ا اها
عن است مة ،تفضلو بز ا ة ل وقع ضل تاو يaldar.com/en/sustainability :
 تاى-للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:
التواصل اإلعالمي:
عبيد اليماحي
شركة الدار العقارية
+971 2 810 5555

سارة عبدالباري
برنزويك غلف
+971 4 560 9638
ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار
تُعتبر شررركة الدار راةد ف ي مجال تيوير وادار العقارات ي دولة اإلماراتح ثيإ ان ا تعتمد نمو ت تشررميل متنوس وممررتدام
تدعمه شركتان أماميتانح وهما الدار للتيوير والدار لالمتثمار.
تواصرل شرركة الدار للتيوير دورها الريادف ي تيوير مجتمعات متكاملة تُثرف ثيا المركان عبر أكثر الوج ات المرغوبة ي
امار أبوظبيح بما ي لك جزير ياس وجزير المرررعديات وشرررايح الراثة وجزير الريم .كما أن ا تمتلك مثاظة أرا ررري
بممرراثة  65مليون متر مربعح وتشررمل ثالإ وثدات أعمالح وهي :الدار للمشررروعاتح ومررتكون ممررإولة عن ادار وثد
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أعمال ادار المشررروعات القاةمة على الرمررومح بما ي لك مثاظة بقيمة  45مليار درهم من مشررروعات امرركان المواينين
ر األعمال الجديد وتيوير مجاالت
والبنية التثتية الرةيمرررريةا واالدار للمشررررروعات المشررررتركةاح والتي تتولى اقتنا
االبتكارا و االدار مصرراح وهي منصرة تركز على المرول العقارية المصررية الواعد وال ُمدر لحربااح باعتبارها مروقا ف رةيمرية
لتيوير مجتمعات متكاملة متعدد االمتخدامات.
وت ررم شررركة االدار لالمررتثمارا وثد ادار األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل مثاظة قيمت ا  16مليار درهم من
األصرررول العقارية المدر لايرادات المتكرر ي قياس التجزةة والمجتمعات المررركنية والتجارية .كما تتولى ادار المنصرررات
الثالثة األمرامريةح وهي :الدار للتعليم والدار للعقارات والدار لل ريا ة والتر يه .وتشرمل منصرة االدار للتعليما مثاظة األصرول
التعليميةح بما ي لك أكاديميات الدارح وهي مجموعة تعليمية راةد ي أبوظبي ت رم مثاظت ا  20مدرمرة وأكثر من  24ألف
يالب باإل را ة الى شربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون الى أكثر من  100جنمريةح وهي تعتمد مجموعة وامرعة من المناه
التعليميرة والخردمرات اإل رررررا يرة مثرل أكراديميرة تردريرب المعلمين .بينمرا تتولى الردار للعقرارات دم عمليرات العقرارات التجراريرة
والمركنية رمن مثاظة شرركة ابرو يسا المتخصرصرة ي ادار العقاراتح كما تشرمل ك لك ادار المجتمعات من خالل منصرة
ادارية عقارية متكاملة .وتتولى شركة الدار الل يا ة والتر يها م مة اإلشراف على مثاظة األصول الاندقية والتر ي ية التابعة
للدارح المتواجد بشرركل أمررامرري ي جزير ياس وجزير المررعدياتح بما ي لك مثاظة الدار الاندقية التي ت ررم  10نادلح
بإجمالي  2900غر ة ندقيةح الى جانب ادار العمليات عبر مالعب المولف والنوادف الشايةية والمرامي.
أمر ر م شرررركة الدار ُمدرجة ي مرررول أبوظبي لحورال المالية ارمز التداول )ALDAR:UHح وتثقق أعمال الشرررركة أرباثا ف
وايرادات متكرر ممررتقر ح وتمتلك قاعد وامررعة ومتنوعة من الممرراهمين .وتتبناى الدار أ ررل معايير الثوكمة المإمررمرريةح
وتلتزم بإدار عمليات ممتدامة على األمد اليويل ثرصا ف من ا على تثقيق قيمة ُم ا ة لمماهمي ا بشكل ممتمر.
تتبناى شررركة الدار رإيةف يموثة ثيإ تمررعى ألن تكون الميور والمدير العقارف األكثر موثوقية ي المنيقةح وهي ت رريلع
بردور مثورف ي تيوير وج رات عراليرة الجود ومريثرة تلبي اثتيراجرات أ راد المجتمع وتتوا ر ي را المقومرات واإلمكرانرات
الالزمة للعمل والعيش والتر يه.
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