
 
Date: 14 February 2022  
Ref.: TB/LD/HJ/874-01-22/LB 

اير  14التاري    خ:   2022 فبر
 TB/LD/HJ/874-01-22/LBرقم اإلشارة: 

H.E  Dr. Maryam Butti Al Suwaidi  

Chief Executive Officer 

Securities & Commodities Authority 

Abu Dhabi – UAE 

 

م، السويــــديمريـــم بطي سعــادة د.     ةالمحتر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالرئيــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  ـــــــــــــــــذي ـــــ ــــــــــــــــــ

ــــهيئـــــــــــــ ـــــة ــــــــ ـــــــ األوراق الماليــــــــــ ــــع ـــــــــ ــــــــــــــة والسلــــــــــــــ  ـ
ي  ــة االمــــارات العربيــة المتح ،أبوظب   ـدة ــــــ دولـ

 

Mr. Hamed Ahmed Ali 

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market 

Dubai – UAE 
 

  ، م                السيد / حامد أحمد علي  المحتر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الرئيــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
ــ ـــي المـــــالـــــــــ ــــــــــــــــــــوق دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
ـــــارات العربيـــــ  ــــي دولــــــــة االمــــــــــ ــة المتحــــــــــــــــــــدة دبـــــ  ـــ

Subject:   Results of the Board Meeting of National 
Central Cooling Company (PJSC) to be held on 
14 February 2022 

يد   نتائج    الموضوع:  كة الوطنية للتت  اجتماع مجلس إدارة الشر
ي  
 
اير  14المركزي )ش.م.ع( المنعقد  ف  2022 فت 

 
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 
(“Tabreed” or the “Company”) convened a meeting at 
10 am on Monday, 14 February 2022, and resolved as 
follows: 

رقم المادة  إىل  باإلفصاح    36/11  باإلشارة  الخاص  النظام  من 

المعدل، نحيطكم علًما بأن اجتماع   2000( لسنة 3والشفافية رقم )

ش.م.ع   المركزي  يد  للتبر الوطنية  كة  الشر إدارة  عقد  مجلس  قد 

الساعة    اجتماعا   تمام  ي 
ة صباحا ف  اير  14بتاري    خ    العاشر ،  2022  فبر

 . رات التالية: متخذا القرا 

Annual Financial Statements (31 December 2021)  ( 2021ديسمت    31القوائم المالية السنوية ) 

a. Approved the Audited Accounts of the Company 

for the period ended 31 December 2021; and 

b. Approved the release of the Accounts and the 

press release to the Securities and the 

Commodities Authority and the Dubai Financial 

Market. 

 

 

 

 

المدققة   . أ  كة  الشر حسابات  عىل  المجلس  ة  وافق  للقبر

ي  
 ؛ و 2021ديسمبر   31المنتهية ف 

وافق المجلس عىل اإلفصاح عن البيانات المالية والبيان   . ب 

المالية والسلع  األوراق  إىل كل من هيئة  ي 
وسوق    الصحف 

 . ي الماىلي  دبر



 

 

 

Annual General Assembly  الجمعية العمومية 

Approved to convene the Annual General Assembly of the 

shareholders of the Company at Tabreed’s offices (Level 1, 

Tabreed’s Building, Masdar City, Abu Dhabi, UAE) at 1pm 

on Monday, 21 March 2022, subject to obtaining the 

approval of the Securities and Commodities Authority 

 وافق مجلس اإلدارة  عل  عقد  اجتماع الجمعية العمومية السنوية 

يد    مكتب تبر
 
كة ف يد، مدينة    ، الطابق  األول)  لمساهم   الشر بناية تبر

   تمام الساعة ، مصدر،
 
 الواحدة اإلمارات العربية المتحدة  (وذلك ف

  عىل أن يخضع ذلك 2022 الموافق 21 مارس اإلثني    من مساء يوم

 ألسبقية الحصول عل موافقة السادة/ هيئة األوراق 

Dividend Recommendation  التوصية بتوزي    ع األرباح 

Approved to recommend to the shareholders of the 

Company at the upcoming Annual General Assembly the 

distribution to shareholders in respect of the fiscal year 

ending 31 December 2021 of cash dividends of 6 fils per 

share, together with the issuance of bonus shares to 

shareholders of an amount equal to 1 share for every 

40 shares held by each shareholder.  

 

كة     الموافقة عل رفع  التوصية الشر  خالل االجتماع لمساهمي 

 السنوي  للجمعية  العمومية  القادم بخصوص  السنة المالية  المنتهية 

ي  
نقدي2022ديسمبر    31ف  أرياح  بتوزي    ع  بقيمة  ،  للسهم    فلس    6ة 

سهما   تساوي  بقيمة  للمساهمي    منحة  اسهم  اصدار  مع  الواحد، 

 
ً
  سهما يمتلكه كل مساهم  40مقابل كل    1 ا واحد

Yours Sincerely, 
 
 

 

ام،  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحبر

 
 

_______________________________ 

Hamish Jooste/ هاميش جوست    
Chief Legal Counsel/  ي عـــام

 مستشار قانون 
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