
 

 

 

Date: 14 November 2022  
Ref.: TB/LD/SM/914-11-22/LB 

 2022 نوفمب   14التاري    خ: 

 TB/LD/SM/914-11-22/LB: رقم اإلشارة

  

H.E  Dr. Maryam Butti Al Suwaidi  
Chief Executive Officer 
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi – UAE 
 

مة    سعــادة د. مريـــم بطي السويــــدي، المحتر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــذي الرئيــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــــ ــــع ـة ـــهيئــــــــــــــــــ  األوراق الماليـــــــــــــــــــــــــة والسلــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدة  ــــ ــة االمــــارات العربيــة المتحـ ، دولـ ي  أبوظب 

 

Mr. Hamed Ahmed Ali 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market 
Dubai – UAE 
 

، م             السيد / حامد أحمد علي  المحتر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــذي الرئيــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
ــ ـــي المـــــالـــــــــ ــــــــــــــــــــوق دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــي ـــ ــــــــ

ــــدة  ـــــة المتحــــــــــ ـــــارات العربيـ  دبــــــي دولـــــة االمــــ

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

يد نتائج  الموضوع:  كة الوطنية للتت  المركزي   اجتماع مجلس إدارة الشر

ي  
 
 2022 نوفمت   14)ش.م.ع( المنعقد ف

  

Greetings,  ،تحية طيبة وبعد 

With reference to Article 36/7 and 36/11 of the Disclosure and 
Transparency Regulations number 3 of 2000, as amended, we 
would like to inform you that the Board of Directors of National 
Central Cooling Company PJSC (Company) convened a meeting 
on 14 November 2022 at 11:00am and resolved as follows: 

من النظام الخاص باإلفصاح   36/11والمادة    36/7  باإلشارة إىل المادة رقم

 بأن مجلس إدارة    0002( لسنة  3والشفافية رقم )
ً
وتعديالته، نحيطكم علما

ش.م.ع المركزي  يد  للتب  الوطنية  كة  كة) الشر بتاري    خ   قد (  الشر انعقد 

ي تمام الساعة 2022 نوفمب   14
ة صباًحا ، ف  :   الحاجية عشر  وقرر ما يلي

1. Creation of a new role in the Company, Chief Asset 
Management Officer to be fulfilled firstly by Dr. Yousif 
Al Hammadi effective from 14 November 2022; 

 

كة رئيس (1 ي جديد بالشر
صول، إدارة ال   انشاء منصب وظيف 

الحمادي  حيث   يوسف  الدكتور  تعيي    إدارة  تم  رئيس 

 ؛ 2022نوفمب   14ابتداءا من  الصول

2. approved the Un-Audited Interim Accounts of the 
Company for the period ended 30 September 2022; 
and 

المرحلية    وافق (2 المالية  البيانات  عل  اإلدارة    غب  مجلس 

ي للسنة المالية المنتهية  المدققة
 ؛ و 2022 سبتمب   30 ف 

 
3. approved the release of the Accounts and the press 

release to the Securities and Commodities Authority 
and the Dubai Financial Market. 

اإلفصاح عن البيانات المالية والبيان    وافق المجلس عل (3

ي  الصح
المالية والسلع وسوق  ف  الوراق  إىل كل من هيئة 

ي   . الماىل دب 

 
Yours Sincerely,  ام، وتفضلوا بقبول فائق  التقدير واالحبر

……………………………………. 

Sean Magee/ ي  نشو    ماج   
A. Chief Legal Counsel/ي عـــام  باإلنابة

 مستشار قانون 

 


