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Date: 28 February 2021

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

ر
المحبم

الزعاب
 عبي د سيف.سعادة د
ري
الرئيس التنفيذي
هيئ ة األوراق المالية والسلع
أبوظب– دولة اإلم ارات العربية المتحدة
ري

ر
المحبم

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE
Subject: Clarifying disclosure regarding the
General Assembly meeting of National Central
Cooling Company (PJSC)

 حسن عبد الرحمن الرسكال/السيد
الرئيس التنفيذي
المال
دب
سوق ر ي
ي
دب – دولة اإلمارات العربي ة المتحدة
ري

ً
ً
 إفصاحا توضيحيا بخصوص اجتماع:الموضوع
الجمعية العمومية ر
للتبيد المركزي
للشكة الوطنية ر
ع.م.ش

Greetings,

،تحية طيبة وبعد

With reference to Article 36/11 of the Disclosure
and Transparency Regulations number (3) for the
year 2000 (as amended), please find attached the
clarifying disclosure in respect of the General
Assembly meeting of National Central Cooling
Company (PJSC) which will take place on Sunday,
21 March 2021 at 5:00pm (or on 28 March 2021,
in the case of a non-quorum of the first meeting
at the same time).
Yours Sincerely,

) من النظام الخاص باإلفصاح11/36( باإلشارة إل المادة
 نرفق لسيادتكم، المعدل2000 ) لسنة3( والشفافية رقم
ّ
طيه إفصاحا توضيحيا بخصوص اجتماع الجمعية
ر
ع والذي.م.للتبيد المركزي ش
العمومية للرسكة الوطنية ر
 عل الساعة2021  مارس21 سيقام يوم األحد الموافق ل
 يف حال عدم2021  مارس28 الخامسة مساء (أو يف
انوب يف االجتماع األول يف نفس
اكتمال النصاب الق ي
.)الزمان
،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالح ربام

_______________________________
Hamish Jooste / هاميش جوست
Chief Legal Counsel / قانون ع ــام
مستشار
ي

إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت
 نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما، من دليل الحوكمة40  من المادة رقم2  و1 بنا ًء على متطلبات البندين
:يلي
 يجوز لمن له حق حضوووور الجم ية ال مومية أن ينين عنه من يرتارن من يع أعضووواء مجلر اأدارة أو.1
ال املين بالشوعكة أو روعكة وطوافة اي ااورال المالية أو ال املين ببا بمىتضوى لوكيل ثاب ابت بالةتابة
ينص صوعاحة على حق الوكيل اي حضوور امتماعات الجم ية ال مومية والتصوويت على قعارالبا ويجن
ً
) من رأس مال الشووووعكة%5 حائزا ببذن الصووووفة على أكنع من
-ل دد من المسوووواهمين- أال يةون الوكيل
المصدر ويمنل ناقصي ااهلية وااقديبا النائبون عنبم قانونًا
لدى أحد/) هو التوقيع الم تمد من1  يت ين أن يةون لوقيع المسواهم الوارد اي الوكالة المشوار إليبا اي البند.2
 وعلى الشعكة الراذ اأمعاءات الالزمة للتحىق من ذلك،الجبات التالية
أ) الةالن ال دل
ب) عاة لجارة أو دائعة اقتصادية بالدولة
ج) بنك أو رعكة معثصة بالدولة رعيطة أن يةون للموكل حساب لدى أي منبما
د) أي مبة أثعى معثص لبا للىيام بأعمال التو يق

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies
According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to
inform the shareholders with the following:
1.

Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from
other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company,
or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the
agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person
for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital
after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be
represented by their legal representatives.

2.

The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the
signature approved by any of the following entities:
A. Notary Public.
B. Commercial chamber of economic department in the state.
C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with
any of them.
D. Any other entity licensed to perform attestation works.

