
Invitation To Attend The Annual General
Assembly Meeting Of National Central

Cooling Company PJSC (TABREED)

دعـوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية

لل�سركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع.

)تربيد(

Proxy 

To the Chairman of National Central Cooling Company PJSC
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of National Central Cooling Company PJSC hereby appoint by virtue 
of this proxy 
Mr. / Mrs.:
To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on 
Sunday 21 March 2021 or any adjourned meeting therefore.
Shareholder’s number: 
Issued on:          /            / 2021       Signature: 

توكيــل خــا�ص

ال�شّيد/ رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع.        املحرتم

حتية طيبة وبعد،

اأنا / نحن :

عّي/ُنعّي مبوجب هذا التوكيل:
ُ
امل�شاهم / امل�شاهمي يف ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع ، اأ

ال�شيد/ال�شيدة:

اجلمعّية  اجتماع  يف  عّني/عّنا  ونيابًة  با�شمي/با�شمنا  ي�شّوت  باأن  واأفّو�شه/ونفّو�شه  عّني/عّنا  وكياًل 

العمومّية املقرر انعقاده  يوم الأحد املوافق 21 مار�ش 2021 واأي تاأجيل له.

رقم امل�شاهم:

�شدر يف:          /            /2021                           التوقيع :

ي�شر جمل�ش اإدارة ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع. )تربيد اأو ال�شركة( دعوة ال�شادة امل�شاهمي حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية 

بامل�شاركة عن طريق ا�شتخدام تقنية احل�شور عن بعد من خالل ا�شتخدام رابط حل�شور الجتماع �شيتم اإر�شاله اإىل امل�شاهمي عرب الر�شائل 

الق�شرية اأو الربيد الإلكرتوين بعد ت�شجيل ح�شورهم لتمكي امل�شاهمي من ح�شور الجتماع افرتا�شًيا ومناق�شة جدول الأعمال والت�شويت 

اللكرتوين على كل قرار ب�شكل مبا�شر اأثناء انعقاد الجتماع،وذلك يف متام ال�شاعة 5 م�شاًء من يوم الحد املوافق 21 مار�ش 2021 للنظر 

يف جدول الأعمال التايل:

اواًل: تفوي�ص رئي�ص اجتماع اجلمعية العمومية بتعيني مقرراً للجتماع و�صخ�ص او اكرث كجامع للأ�صوات.

ثانياً: املو�صوعات التي حتتاج لقرار خا�ص:

املوافقة بقرار خا�ش على تعديل املواد 1 و16 و17 و21 و25 و27 و29 و32 و33 و34 و35 و37 و41 و42 و43 و44 و46 و50 و53 من النظام   .1

الأ�شا�شي لل�شركة على النحو املعلن عنه على �شفحة ال�شركة لدى �شوق دبي املايل وعلى املوقع اللكرتوين لل�شركة من خالل زيارة الرابط 

http://tabreed.ae/investor-relations/governance/sharholder-meetings/ :التايل

تفوي�ش جمل�ش اإدارة ال�شركة - واأي �شخ�ش يفو�شه جمل�ش الدارة بذلك - جمتمعي ومنفردين - لتخاذ اأي قرار با�شم ال�شركة والقيام   .2

باأي اإجراء قد يكون �شروريًا لتنفيذ اأي من القرارات العادية واخلا�شة والتي تتخذها اجلمعية العمومية يف هذا الجتماع مبا يف ذلك رفع 

راأ�ش مال ال�شركة تنفيذًا لقرار اجلمعية العمومية باإ�شدار اأ�شهم املنحة )وفق القرار املقرتح اأدناه( يف حال وافقت اجلمعية العمومية 

على ذلك واملوافقة على اية تغيريات للتعديالت املقرتحة على النظام الأ�شا�شي والتي قد تطلبها الهيئة او اجلهات التنظيمية الخرى او 

التي ت�شتدعيها اإجراءات اإعداد والت�شديق على ن�شخة من النظام الأ�شا�شي لل�شركة �شاماًل لكافة التعديالت مبا يف ذلك مقدمة النظام 

الأ�شا�شي وال�شارة اىل قرارات اجلمعيات العمومية لل�شركة بتعديل النظام ال�شا�شي.

تفوي�ش جمل�ش اإدارة ال�شركة، ملدة 12 �شهرًا لإ�شدار �شندات و/اأو �شكوك غري قابلة للتحويل )اإىل اأ�شهم( )�شواًء ب�شكل مبا�شر اأو من   .3

اأو عدة �شرائح يتم عر�شها مبوجب هذا القرار اخلا�ش اإىل م�شتثمرين موؤهلي،  خالل �شركة ذات اأغرا�ش خا�شة(يف �شريحة واحدة 

بقيمة اإجمالية ت�شل اإىل 1 مليار دولر اأمريكي )اأو ما يعادلها( ب�شكل اإجمايل، ومبعدل ربح ل يتجاوز �شعر ال�شوق ال�شائد املتاح لل�شركات 

التي لها نف�ش الت�شنيف الئتماين لل�شركة، يف كل حالة كما يراه جمل�ش اإدارة ال�شركة منا�شبًا، مبا يف ذلك حتديد واملوافقة على التوقيت 

اعتماد هذا  تاريخ  �شنة واحدة من  املالية خالل  لالأوراق  الإ�شدار  يتم ذلك  اأن  اإ�شدار/اإ�شدارات، �شريطة  ال�شلة لأي  وال�شروط ذات 

القرار ومبا يتوافق مع اأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شتة 2015 ب�شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته واأي لوائح اأو مبادئ توجيهية 

ت�شدرها اأي هيئة حكومية اأو تنظيمية مبوجب ذلك القانون، على اأن يتم ا�شتخدام اإيرادات هذا الإ�شدار يف متويل عمليات ال�شتحواذ و/

اأو لأغرا�ش عامة لل�شركة.

ثالثاً: املو�صوعات التي حتتاج لقرار عادي:

�شماع تقرير جمل�ش الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 والت�شديق عليه.  .1

�شماع تقرير مدقق احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 والت�شديق عليه.  .2

مناق�شة امليزانية العمومية لل�شركة وح�شاب الأرباح واخل�شائر عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 والت�شديق عليهما.  .3

النظر يف مقرتح جمل�ش اإدارة ال�شركة ب�شاأن توزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمي بقيمة 5.75 فل�شًا لل�شهم الواحد، مع اإ�شدار اأ�شهم منحة   .4

للم�شاهمي بقيمة ت�شاوي �شهمًا واحدًا مقابل كل 45 �شهمًا ميتلكها كل م�شاهم عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2020.

اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�ش الإدارة من امل�شوؤولية عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2020 اأو عزلهم ورفع دعوى امل�شوؤولية عليهم   .5

ح�شب الأحوال.

اإبراء ذمة مدققي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2020 اأو عزلهم ورفع دعوى امل�شوؤولية عليهم ح�شب الأحوال.  .6

املوافقة على مكافاأة اأع�شاء جمل�ش الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.  .7

تعيي مدققي احل�شابات وحتديد اأتعابهم لل�شنة املالية 2021.  .8

تعيي ممثلي عن امل�شاهمي وحتديد اأتعابهم وفقا ملتطلبات البند )4( من املادة رقم )40( من دليل حوكمة ال�شركات امل�شاهمة العامة   .9

ال�شادر مبوجب قرار رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�شنة 2020 او تفوي�ش جمل�ش الإدارة بالتعيي وحتديد اتعاب املمثلي.

ملحظــــات:

1.بناء على توجيهات هيئة الأوراق املالية وال�شلع، على م�شاهمي ال�شركة الذين �شيح�شرون الجتماع عن بعد ت�شجيل احل�شور للتمكن من 

 20 املوافق  ال�شبت  يوم  ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء من  اعتبارًا من  الت�شجيل  باب  يفتح  الكرتونيًا.   العمومية  بنود اجلمعية  الت�شويت على 

مار�ش 2021 ويتم اإغالق الت�شجيل يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء من يوم الحد املوافق 21 مار�ش 2021. بالن�شبة للت�شجيل الإلكرتوين، 

يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:  www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيالت اإر�شال ن�شخة من التوكيالت على عنوان الربيد 

الإلكرتوين is@bankfab.com مع ال�شم ورقم الهاتف املتحرك ل�شتالم ر�شائل ن�شية للت�شجيل.

اأو  الو�شاطة  �شركة  اأو  بال�شركة  العاملي  اأو  الإدارة  اأع�شاء جمل�ش  ينيب عنه من يختاره من غري  اأن  له حق ح�شور اجلمعية  يجوز ملن   .2

األ يكون الوكيل لعدد من امل�شاهمي حائزًا بهذه ال�شفة على اأكرث من )%5(  العاملي بها مبقت�شى توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب 

خم�شة باملائة من راأ�ش مال ال�شركة، وميثل ناق�شي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. )على اأن يتم مراعاة ال�شرتاطات الواردة 

بالبندين 1 و 2 من املادة رقم )40( من قرار رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�شنة 2020 ب�شاأن اعتماد دليل حوكمة ال�شركات 

امل�شاهمة العامة( وميكنكم الطالع على الإف�شاح املن�شور على �شفحة ال�شركة على موقع ال�شوق الإلكرتوين ب�شاأن الإجراءات الواجبة 

لعتماد التوكيل.

القرار اخلا�ش هو القرار ال�شادر باأغلبية اأ�شوات امل�شاهمي الذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة اأرباع الأ�شهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية   .3

العمومية لل�شركة.

يجوز لأي �شخ�ش اإعتباري اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمي على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف   .4

اجلمعية العمومية لل�شركة، ويكون لل�شخ�ش املفو�ش ال�شالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش. 

يكون مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم اخلمي�ش املوافق 18 مار�ش 2021 هو �شاحب احلق يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية.   .5

ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �شحيحًا اإل اإذا ح�شره م�شاهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )50%( من راأ�شمال ال�شركة،   .6

فاإذا مل يتوافر هذا الن�شاب يف الجتماع الأول ف�شيتم عقد الجتماع الثاين يوم الحد 28 مار�ش 2021 يف نف�ش الزمان واملكان وتكون 

التوكيالت ال�شادرة لالجتماع الثاين �شارية املفعول، ويعترب الجتماع الثاين �شحيحا اإذا ح�شره م�شاهم واحد على الأقل.

21 مار�ش  2021 وذلك يف حال انعقاد الجتماع يف  31 مار�ش  يكون �شاحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم الربعاء   .7

28 مار�ش  2021 يف حال انعقاد الجتماع يف  اأبريل   7 2021. ويكون �شاحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم الأربعاء 

.2021

على ال�شادة امل�شاهمي حتديث بيانات الت�شال اخلا�شة بهم لدى �شوق دبي املايل ل�شمان ا�شتالم الأرباح التي �شتوزع بوا�شطة �شوق دبي   .8

املايل.

�شتقوم ال�شركة بت�شجيل وقائع الجتماع عن بعد ويحق للم�شاهمي مناق�شة املو�شوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية العمومية وتوجيه   .9

الأ�شئلة اإىل جمل�ش الإدارة ومدقق احل�شابات.

�شيعترب الجتماع باأنه انعقد يف املركز الرئي�ش لل�شركة يف ابوظبي.  .10

مت الإف�شاح عن البيانات املالية املوحدة لل�شركة لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 وتقريرها ال�شنوي وتقرير حوكمة ال�شركة   .11

(https://feeds.dfm.ae/  : لل�شركة  الإلكرتوين  املوقع  على  ن�شرهما  مت  كما  املايل  دبي  ل�شوق  الإلكرتوين  باملوقع  ال�شركة  �شفحة  على 

documents/2021/Feb/14/04b8e066-c5bc-451e-8338-9eea89d9ab1f/TABREED_FS_ANN_E_14_02_2021.pdf)
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx .ميكن للم�شاهمي الطالع على دليل حقوق امل�شاهمي على موقع الهيئة الر�شمي  .12

جمل�ص االإدارة

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed or the Company) invites the Shareholders to 
attend the annual general assembly meeting virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the 
shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually 
and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Sunday 21 March 2021 at 5pm to consider the 
following agenda::
Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector..
Secondly: Special resolution agenda item:
1. Approve by Special Resolution the amendment to Articles 1, 16, 17, 21, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 

and 53, of the Articles of Association of the Company as published at the Company’s page at DFM and uploaded to the 
Company’s website under the following link: http://www.tabreed.ae/invetor-relations/governance/sharholder-meetings/ 

2. To authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt 
any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by 
the general assembly in this meeting including to increase the Company’s share capital if the general assembly approves 
the issuance of bonus shares (as proposed below) and to agree any change to any of the above amendments to the 
Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request or which may be required to prepare 
and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of 
Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

3. To authorise the Board of Directors of the Company, for a period of 12 months, to issue non-convertible (into shares) 
bonds and/or sukuk (whether directly or through a special purpose vehicle) in accordance with this special resolution, 
in one or more tranches, to be offered to qualified investors, with a total value of up to USD 1 billion (or equivalent) in 
aggregate and at a profit rate not exceeding the prevailing market rate available to companies with the same credit rating 
as the Company, in each case as the Board of Directors of the Company sees fit, including determining and agreeing the 
timing and relevant terms of any such issuance(s), provided that any such issue of securities is undertaken within one 
year of the date of the passing of this resolution and in compliance with the provisions of the Federal Law no. (2) of 2015 
concerning the Commercial Companies as amended and any regulations or guidelines issued by any governmental or 
regulatory authority pursuant to such law, with the proceeds of such issuance to be used to fund acquisitions and/or for 
general corporate purposes.

Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:
1. Consider and approve the Board of Directors’ report on the Company’s activity and its financial position for the financial 

year ended 31 December 2020.
2. Consider and approve the auditor’s report for the financial year ended 31 December 2020.
3. Consider and approve the Company’s balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 

2020.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of directors concerning a cash dividend distribution of 5.75 fils 

per share, together with the issuance of bonus shares to shareholders of an amount equal to 1 share for every 45 shares 
held by each shareholder for the financial year ended 31 December 2020. 

5. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2020 or dismiss 
them and file claim against them.

6. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2020 or dismiss them and file claim 
against them.

7. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2020.
8. Appoint the auditors for the financial year 2021 and determine their fees.
9. Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) 

of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020 or to authorise 
the Board to make such appointment and determine representatives fees.

Notes:
1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general 

assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. 
Registration is open from 5pm on Saturday 20 March 2021 and closes at 5pm on Sunday 21 March 2021.  For electronic 
registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to 
the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

2. Any Shareholder registered entitled to attend the the general assembly meeting may delegate any person other than 
a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special 
written proxy.  In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the 
shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal 
representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority’s 
Board of Directors’ Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide 
are taken into account).  Shareholders may review the disclosure posted on the Company’s page at DFM in respect of the 
requirements to be adopted to approve a proxy.  

3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the shares 
represented at the meeting. 

4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its 
board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company.  The 
delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. 

5. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 18 March 2021 shall be entitled to vote in the general 
assembly meeting. 

6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at 
least (50%) of the Company's share capital.  In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall 
be convened on Sunday 28 March 2021 at the same time and place and the proxies issued for the second meeting shall 
be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.

7. Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 31 March 2021 shall be entitled to receive the 
dividends if the quorum is achieved on 21 March 2021, and shareholders registered in the shareholders register on 
Wednesday 7 April 2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 
March 2021.

8. Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that dividends are 
delivered properly. Dividends will be distributed through the Dubai Financial Market.

9. The virtual meeting will be recorded.  Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions 
to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

10. The meeting will be treated to have been held at the Company’s headquarters in Abu Dhabi.
11. The Company’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 and the Company’s corporate 

governance report are available via the Company’s page on the Dubai Financial Market and the Company’s website (https://
feeds.dfm.ae/documents/2021/Feb/14/04b8e066-c5bc-451e-8338-9eea89d9ab1f/TABREED_FS_ANN_E_14_02_2021.pdf).

12. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority’s 
website through the following link: (https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx).

Board of Directors 


