
 

 

 

 

Date: 10 August 2021  

Ref.: TB/LD/HJ/859-08-21/LB 
 2021 أغسطس 10التاري    خ: 

 TB/LD/HJ/859-08-21/LB  رقم اإلشارة: 

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

م ، عبيـــــد سيــــف الزعابي   سعــادة د.   المحتر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيالرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــــــــ

 ـــــع ــــــــــــــة والسلــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـة األوراق الماليــــــــــــــ هيئـــــــــــــ 
 دولـــة االمــــارات العربيــة المتحـدة  ،أبوظي   

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – UAE 
 

م ، السيـــد/ حسن عبدالرحمــن الرسكــال  المحتر
 ــــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــــــــــــالرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــــــــ

 ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المالــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســ
 ــدةـــــــــــ دبـــــــــي دولــــــــة االمـــــــارات العربيــــــــــة المتحـــــــ

Subject:  Notification of a Circular Resolution of 
the Board of Directors Pursuant to Article 36/7 of 
the Disclosure and Transparency Regulations 

صادر عن مجلس اإلدارة وفقا  قرار بالتمرير إشعار     الموضوع: 
 من لوائــح الشفافيــة واإلفصـــاح 7/ 36للمادة 

Greetings,  ،تحية طيبة وبعد 

With reference to the Article 36/7 of the Disclosure and 
Transparency Regulations Number 3 for the Year 2000 
(as amended), we would like to inform you that a 
Circular Resolution has been passed by the Board of 
Directors of the National Central Cooling Company PJSC 
(“Tabreed” or the “Company”) to:  

لسنة   3من لوائح الشفافية واإلفص  اح رقم    7/ 36بالرج  وع إىل المادة  

ادقة عن طريق قرار المص والمعدل، ن  ود ابالغكم أنه قد تم  2000

يد المرك  زي  كة الوطنية للتبر بالتمرير صادر من قبل مجلس إدارة الشر

كةش.م.ع. "  : "،عىلالرسر

a) approved the Un-Audited Interim Accounts of 
the Company for the period ended 30 June 
2021; and 

غبر   (أ المرحلية  المالية  البيانات  عىل  اإلدارة  مجلس  وافق 
ي 
 ؛ و 2021  يونيو  30المدققة للسنة المالية المنتهية ف 

b) approved the release of the Accounts and the 
press release to the Securities and 
Commodities Authority and the Dubai Financial 
Market. 

والبيان   ( ب المالية  البيانات  عن  اإلفصاح  عىل  المجلس  وافق 
ي إىل كل من هيئة األوراق المالية والسلع وسوق

ي    الصحف  دبر
 .الماىلي 

Yours Sincerely,  ،ام  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحبر

……………………………………. 

Hamish Jooste/ هاميش جوست    
Chief Legal Counsel/ عـــام  

 مستشار قانون 


