Date: 22 March 2021

H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE
Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE
Subject: Resolutions of the Annual General
Assembly Meeting of National Central
Cooling Company PJSC (“Tabreed” or “the
Company”)
Greetings,
Kindly note that the following resolutions were
adopted by the shareholders at the Annual General
Assembly meeting which was held on Sunday, 21
March 2021 at 5pm:
Special Resolutions
1. RESOLVED: to make amendments to Articles 1, 16,
17, 21, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 46,
50, and 58 of the Articles of Association in
accordance with the amendments shown on the
website of the Company.
2. RESOLVED: 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
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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. RESOLVED: 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.
Ordinary Resolutions
1. RESOLVED: to approve the report of the Board of
Directors on the Company’s activities and its
financial position for the fiscal year ending 31
December 2020.
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2. RESOLVED: to approve the auditor’s report on the
Company’s financial position for the fiscal year
ending 31 December 2020.
3. RESOLVED: to approve the Company's financial
statements and profit and loss statement for the
fiscal year ending 31 December 2020.
4. RESOLVED: to 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. RESOLVED: to discharge the members of the Board
of Directors from their liabilities for the fiscal year
ending 31 December 2020 or dismiss them and file
claim against them.
6. RESOLVED: to discharge the auditors from their
liabilities for the fiscal year ending 31 December
2020 or dismiss them and file claim against them.
7. RESOLVED: to approve the Board of Directors
remuneration for the fiscal year ending 31
December 2020.
8. RESOLVED: to appoint the Company’s auditors for
the fiscal year ending 31 December 2021 and
determine their fees.
9. RESOLVED: to appoint representatives of the
shareholders and determining their fees in
accordance with the requirements of Clause (4) of
Article No. (40) of the Governance Manual for
Public Joint Stock Companies issued pursuant to the
Authority’s Board Chairman Decision No. (3 / R.M)
for the year 2020 or authorizing the Board of
Directors to appoint and determine the
representatives’ fees.
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10. RESOLVED: to appoint Mr. Musabbeh Al Kaabi as a
member of the company’s board of directors to
complete the term of his predecessor in the board
of directors.
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