
 

 

Date: 13 ـJuly 2021  
Ref: TB/LD/HJ/852-07-21/LB 
 

 2021  يوليو  13التاريــــخ: 
 TB/LD/HJ/852-07-21/LBاإلشارة: 

  

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

ي     م                سعادة د. عبيــد سيف الزعاب   المحتر
 الرئيس التنفيذي  

 هيئــة األوراق المالية والسلع 
ي   دولة اإلمـارات العربية المتحدة  –أبوظب 

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

م  الرحمن عبد حسن /سعادة   الرسكال      المحتر
 التنفيذي  الرئيس
ي المالي  سوق  دب 
ي   المتحدة العربية اإلمارات دولة  – -دب 

Subject: Results of the Board Meeting of National 
Central Cooling Company (PJSC) held on 12 July 2021 

كة الوطنية  الموضوع:  يد  نتائج اجتماع مجلس إدارة الشر للتبر
ي  المركزي )ش.م.ع(

 
 2021يوليو   12المنعقد 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 (the “Tabreed”  or the “Company”) 
convened a meeting on 12 July 2021 at 4:00pm and 
resolved as follows: 

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

 ( لسنة  3رقم  اعالمك  2000(  نود  كة  المعدل،  الرسر إدارة  مجلس  بأن  م 

يد المركزي ش.م.ع يد)" الوطنية للتت  كة" أو "تبر "( اتخذ القرارات  الشر

بتاريــــخ   انعقد  الذي  اجتماعه  خالل  تمام 2021  يوليو 12التالية  ي 
ف   ،

 مساًء:  الرابعةالساعة 

a) Accept and approve the resignation of 
Mr. Sébastien Arbola as Board member of 
Tabreed;  

السيد   . أ  استقالة  سيباستيان  قبول والمصادقة عىل رسالة 

كة؛   أربوال ي الرسر
 
 بصفته عضو مجلس إدارة ف

b) Accept and approve the resignation of 
Ms. Frédérique Dufresnoy as Board member of 
Tabreed; 

السيد . ب استقالة  رسالة  عىل  والمصادقة  فريدريك    ة قبول 

كة  ا بصفته  دوفرينوي ي الرسر
 ؛ عضو مجلس إدارة ف 

c) Approve the appointment of Mr. Pierre Cheyron 
as a replacement of Mr. Sébastien Arbola and 
Board member of Tabreed;  

السيد   . ت تعيي    عىل  ونب المصادقة  شت  للسيد    يار  خلفا 

كة  سيباستيان أربوال   ؛ وعضو مجلس إدارة للرسر

d) Approve the appointment of Ms. Anne-Laure de 
Chammard as a replacement of Ms. Frédérique 
Dufresnoy and Board member of Tabreed; and 

  ة للسيدخلفا    شامار دو  آن لور    ة المصادقة عىل تعيي   السيد . ث

كةإ وعضو مجلس    فريدريك دوفرينوي  ؛ دارة للرسر



 

 

e) the Board also discussed the business and 
operations of the Company. 

كة. و  نشاطاتكما ناقش المجلس   . ج  أعمال الرسر

Your sincerely, 
ام،  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر

 
 
 
 

________________________________ 
Hamish Jooste / هاميش جوست 

Chief Legal Counsel / ي عـــام
 مستشار قانوب 
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