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 2021نوفمب  14التاري    خ: 
TB/LD/HJ/867-11-21/LB رقم اإلشارة: 

H.E  Dr. Maryam Butti Al Suwaidi 

Chief Executive Officer 

Securities & Commodities Authority 

Abu Dhabi – UAE 

 ةالمحتم ، السويــــديمريـــم بط سعــادة د. 
ـــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــــــــــــــالرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــــــــ 

ـــــع ـــــــــ ـــ ـــــــــــة والسلــــــــــــــــ ـــــاألوراق الماليــــــــــــــ ـة ــــــــــــ هيئـــــــــــــ
ـدة ــــــدولـــة االمــــارات العربيــة المتح ،أبوظب 

Mr. Hamed Ahmed Ali 

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market 

Dubai – UAE 

 المحتم               ، السيد / حامد أحمد عل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ــــ ـــــــــــــــــــــــــــالرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــــــــ 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـ ـــــي المــــــــــــــــــــــــــــــــــوق دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســ
ــدة ـــــــــــــة المتحـــــــ ـارات العربيــــــــــــــــ دبـــــــــي دولــــــــة االمــــــ

Subject:   Results of the Board Meeting of National Central 
Cooling Company (PJSC) held on 11 November 2021 

 نتائج   الموضوع: 
المركزي 

كة الوطنية للتتيد  رشل اجتماع مجلس إدارة ا
 2021 نوفمت  11)ش.م.ع( المنعقد  ف

Greetings,  ،تحية طيبة وبعد

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and 
Transparency Regulations number (3) for the year 2000 (as 
amended), we would like to inform you that the Board of 
Directors of National Central Cooling Company PJSC convened a 
meeting at 2pm on 11 November 2021, resolved as follow: 

من النظام الخاص باإلفصاح والشفافية رقم   36/11  باإلشارة إىل المادة رقم

  2000( لسنة  3)

الوطنية 

كة  رشل المعدل، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة ا

ش.م.ع   المركزي  اجتماعللتبيد  عقد  تمامقد  ف  الساعة    ا 

 متخذا القرارت التالية: ، 2021 نوفمب 11بتاري    خ مساء   ة نيالثا

a. Approved the Un-Audited Interim Accounts of the 
Company for the period ended 30 September 2021; 
and 

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

عىل   - أ المجلس  المنتهية   الشكة  ياناتبوافق  للفبة  األولية 

؛ و 2021سبتمب   30 ف 

وال -ب المالية  البيانات  عن  اإلفصاح  عىل  المجلس  يان بوافق 

دب  وسوق  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  من  إىل كل  الصحف 

الماىل. 

Yours Sincerely, وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحبام، 

__________________________________ 

Hamish Jooste/ هاميش جوست

Chief Legal Counsel/  مستشار قانون عـــام


