PRESS RELEASE

Aldar Investment Properties LLC issues US$500 million Subordinated
Perpetual Notes to Apollo Global Management priced at a coupon of 5.625%
•
•

The subordinated perpetual notes are part of Apollo’s US$1.4 billion strategic investment
into Aldar’s transformational growth initiatives announced in February 2022
The notes represent the largest corporate hybrid private placement in the Middle East and
North Africa region, with the longest non-call period of 15 years

Abu Dhabi, UAE – 24 March 2022: Aldar Investment Properties (“AIP”), a subsidiary of Aldar
Properties, has issued US$500 million subordinated perpetual notes to Apollo Global Management
(“Apollo”) priced at a coupon of 5.625% for an initial non-call period of 15 years.
The subordinated perpetual notes are part of Apollo’s US$1.4 billion investment of strategic capital
into Aldar’s transformational growth initiatives, which was announced in February 2022. The
commitment also includes a US$500 million investment into a land joint venture, as well as US$400
million in common equity and mandatory convertible preferred equity in AIP.
The subordinated perpetual notes have been assigned a Baa3 rating by Moody’s Investors Service,
which has also reaffirmed AIP’s Baa1 rating, the highest credit rating for a non-government corporate
in the region. The two-notch differential is consistent with the rating agency’s normal treatment of
hybrids for investment grade companies.
Greg Fewer, Chief Financial and Sustainability Officer at Aldar Properties, commented: “The terms
of this ground-breaking issuance reflect the unique strength of Aldar's best in class investment
property platform. Our long-term strategic partnership with Apollo will accelerate Aldar’s
transformative growth agenda, allowing us to build significant scale and enhance diversification of our
high-quality portfolio of income-generating assets.”
The perpetual subordinated notes are the first to be issued by Aldar and the largest corporate hybrid
private placement in the Middle East and North Africa (MENA) region, with the longest non-call period.
-ENDSFor further information, please contact:
Media
Obaid Al Yammahi
Aldar Properties
+971 2 810 5555

Cecille Asis
Brunswick
+971 56 696 6200

Investor Relations
Samar Khan
Aldar Properties

Classification : External General Purpose

+971 2 810 5624

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, marketing, and
selling Aldar’s diverse and strategic land bank and includes three businesses: Aldar Projects, which manages Aldar's feebased development management business, including AED 45 billion of government housing and infrastructure projects; Aldar
Ventures, which incubates and nurtures new business opportunities and innovation areas; and Aldar Egypt, the platform
focused on developing mixed-use communities in Egypt.
Aldar Investment houses Aldar’s core asset management business comprising a portfolio of investment grade and incomegenerating real estate assets diversified across retail, residential and commercial segments. It also manages three core
platforms: Aldar Education, Aldar Principal Investments, 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 which
caters for the education of more than 26,000 students. Aldar Principal Investments, which includes several strategic
businesses within the property management, facilities management, and construction sectors, comprises Provis, Khidmah,
Pivot, and The Cloud. 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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الدار لالستثمار العقاري ُتصدر سندات دائمة ثانوية بقيمة  500مليون
دوالر أمريكي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت بفائدة سنوية %5.625
•

السننندات جزء من االسننتثمار االسننتراتيجي العي أ لنت نك ننركة أبولو اي ااراار المامنني بقيمة  1.4مليار

•

تمثل أكار ملية طرح مؤسننسنني خاص هجين اي منطقة الشننرا اسوسننم و ننمال أاريقيا ،مع أطول اترة دم

دوالر أمريكي لد م ماادرات النمو التحولي لشركة الدار
استحقاا تالغ  15اما

أبوظاي ،اإلمارات العربية المتحدة  24 -مارس  :2022أصدرت شركة الدار لالستثمار العقاري ذ.م.م"( .الدار لالستثمار")،
التابعة لشركة الدار العقارية ،سندات دائمة ثانوية بقيمة  500مليون دوالر أمريكي لعمالء تديرهم شركات تابعة لشركة أبولو
جلوبال مانجمنت ("أبولو") بمعدل فائدة سنوية يبلغ  %5.625مع فترة عدم استحقاق مبدئية تمتد لـ  15عاماً.
تشكل هذه السندات الدائمة الثانوية جزءاً من استثمار رأس المال االستراتيجي الذي أعلنت عنه شركة أبولو في فبراير الماضي
المعلن على استثمار 500
بقيمة  1.4مليار دوالر أمريكي لدعم مبادرات النمو التحولي لشركة الدار .كما يشتمل التزام أبولو ُ

مليون دوالر أمريكي في شراكة تتضمن مجموعة من األراضي التي تمتلكها الدار العقارية ،باإلضافة إلى  400مليون دوالر
أمريكي على شكل أسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل اإللزامي في شركة الدار لالستثمار العقاري.
ُيشار إلى أن هذه السندات الدائمة الثانوية حازت على تصنيف ( )Baa3من قبل وكالة "موديز" ،والتي أكدت أيضاً تصنيف

شركة الدار لالستثمار العقاري عند ( )Baa1وهو أعلى تصنيف ائتماني ُيمنح لشركة غير حكومية في المنطقة .ويتماشى
الفارق في التصنيف والبالغ درجتين فقط مع ا لمعايير المعتادة التي تتبعها "موديز" في تصنيف السندات الهجينة للشركات

من الدرجة االستثمارية.
وفي هذه المناسبة ،قال جريج ايور ،الرئيس التنفيعي للشؤون المالية واالستدامة اي الدار العقارية" :تعكس شروط هذا
اإلصدار األول من نوعه المقومات الفريدة لمنصة الدار المتخصصة باالستثمارات العقارية والتي تعد األفضل ضمن فئتها.
التحولي لمجموعة الدار،
النمو
ّ
ونثق بأن شراكتنا االستراتيجية طويلة األمد مع أبولو ستساعد في تسريع عجلة تنفيذ خطط ّ
المدرة لإليرادات المتكررة".
وستدعم قدرتها على توسيع نطاق أعمالها وزيادة تنويع محفظتها عالية الجودة من األصول ّ
وتعتبر هذه السندات الدائمة الثانوية أول إصدار من نوعه لشركة الدار ،ويمثل أكبر عملية طرح مؤسسي خاص هجين في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع أطول فترة عدم استحقاق.
-انتهى-
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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 شررررركرة الردار رايردج ا ي ميرال تاوير وعقارج العقرارات ي قولرة اإلمراراتت تير عنذرا تعتمرد نمو
ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانت وهما "الدار للتاوير" و"الدار لالستثمار".

ت رررر يرل مت و

تواصررررل شررررركرة "الردار للتاوير" قورهرا الريراقج ي تاوير ميتمعرات متيراملرة تُثرج تيراج السرررريران عبر أكثر الوجذرات
المرغوبة ي عمارج أبوظبيت بمرا ي لك جزيرج يا وجزيرج السررررعرديات وشرررراوج الراتة وجزيرج الريا .كمرا أنذا تمتلك
محفظة أراضري بمسراتة  65مليون متر مربعت وت رمل الال وتدات أعمالت وهي :الدار للم راريعت وسرتيون مسرةولة عن
عقارج وتدج أعمال عقارج الم رروعات القايمة على الرسرومت بما ي لك محفظة بقيمة  45مليار قرها من م رروعات عسريان
المواو ين والب يرة التحتيرة الرييسرررريرةا و"الردار للريراقج"ت والتي تتولى اقت راا را األعمرال اليرديردج وتاوير ميراالت
االبتيارا و "الدار مصررر"ت وهي م ص رة تركز على السرروا العقارية المصرررية الواعدج وال ُمدرج لارباات باعتبارها سرروقا ا
رييسية لتاوير ميتمعات متياملة متعدقج االستخدامات.
وتضرا شرركة "الدار لالسرتثمار" وتدج عقارج األصرول التابعة لميموعة الدار والتي ت رمل محفظة قيمتذا  20مليار قرها من
األصررول العقارية المدرج لريراقات المتيررج ي قاا التيزية والميتمعات السرري ية والتيارية والف دقية .كما تتولى عقارج
الم صررات الثالالة األسرراسرريةت وهي" :الدار للتعليا" و"الدار للعقارات" و"الدار للضرريا ة والتر يه" .وت ررمل م صررة "الدار
للتعليا" محفظة األصرررول التعليميةت بما ي لك أكاقيميات الدارت وهي ميموعة تعليمية رايدج ي أبوظبي تضرررا محفظتذا
 20مدرسة وأكثر من  26ألف والب باإلضا ة على شبية مت امية من  3آالف ُمعلا ي تمون على أكثر من  100ج سيةت وهي
تعتمد ميموعة واسعة من الم اهج التعليمية والخدمات اإلضا ية مثل أكاقيمية تدريب المعلمين.
بي ما تتولى "الدار للعقارات" قمج عمليات العقارات التيارية والسرري ية ضررمن محفظة شررركة "برو يت" المتخصررصررة ي
عقارج العقاراتت كما ت ررمل ككلك عقارج الميتمعات من لالل م ص رة عقارية عقارية متياملة .وتتولى شررركة "الدار للضرريا ة
والتر يه" مذمة اإلشرراف على محفظة األصرول الف دقية والتر يذية التابعة للدارت المتواجدج ب ريل أسراسري ي جزيرج يا
وجزيرج السررعدياتت بما ي لك محفظة الدار الف دقية التي تضررا  10اقات بإجمالي  2900غر ة دقيةت على جانب عقارج
العمليات عبر مالعب ال ولف وال واقج ال اوئية والمراسي.
أسررذا شررركة الدار ُمدرجة ي سرروا أبوظبي لاوراا المالية لرمز التداول )ALDAR:UHت وتحقق أعمال ال ررركة أرباتا ا
وعيراقات متيررج مسرتقرجت وتمتلك قاعدج واسرعة ومت وعة من المسراهمين .وتتب اى الدار أ ضرل معايير الحوكمة المةسرسريةت
وتلتزم بإقارج عمليات مستدامة على األمد الاويل ترصا ا م ذا على تحقيق قيمة ُمضا ة لمساهميذا ب يل مستمر.
تتب اى شرركة الدار رييةا وموتة تي تسرعى ألن تيون الماور والمدير العقارج األكثر موالوقية ي الم اقةت وهي تضرالع
بردور محورج ي تاوير وجذرات عراليرة اليوقج ومريحرة تلبي اتتيراجرات أ راق الميتمع وتتوا ر يذرا المقومرات واإلميرانرات
الالزمة للعمل والعيش والتر يه.
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