
 

 

 

 

 

 
Date: 27 October 2022  
Ref: TB/LD/SM/904-10-22/LB 

 2022 أكتوبر 27: التاري    خ
 TB/LD/SM/904-10-22/LBإلشارة: ا

H.E  Dr. Maryam Butti Al Suwaidi  

Chief Executive Officer 

Securities & Commodities Authority 

Abu Dhabi – UAE 

 

مسعــادة د. مريـــم بطي السويــــدي، الم  ة  حتر
ــــــ ــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــذي الرئيــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــــ ــــع لــوالس ـة األوراق الماليـــــــــــــــــــــــــة ـــهيئــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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
ــــ ــــــالرئيــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــ  ذي ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــوق  ــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــي المـــــالــــــــــــــ ــــدبـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــي ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
ــة المتحــــــــــــــــــــدة  ـــــارات العربيــــــــ ــــي دولــــــــة االمــــــــــ  دبـــــ

 
Subject: Notification of distribution of a Circular 
Resolution to the Board Meeting of National 
Central Cooling Company (PJSC) pursuant to 
Article 36/11 of the Disclosure and Transparency 
Regulations 

 
 

ـــع قرار عن طريق التمرير صادر عن مجلس   اشعار  الموضوع:  توزيـ
يد المركزي )ش.م.ع(وفقا للمادة إدارة الش     11/ 36كة الوطنية للتت 

 من النظام الخاص باإلفصاح والشفافية

Greetings, حية طيبة وبعد، ت 

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 a Circular Resolution will be 
distributed to the Board of Directors of National 
Central Cooling Company PJSC (the “Company”) 
at 15:00 on 1 November 2022 pertaining to the 
business, operations and management of 
Company. 
 
 
Yours Sincerely, 
 

رقم المادة  إىل  با   11/ 36  باإلشارة  الخاص  النظام  فصاح  إلمن 

)والشفافية   لسنة  3رقم  اعل المعدل،    2000(  أنه سو نود  ف  مكم 

عن التمرير صادر  طريق  عن  قرار  توزي    ع  ك   يتم  الشر إدارة  ة  مجلس 

يد المركزي   كة"(   ش.م.عالوطنية للتبر ي تمام    )"الشر
  الثالثة   الساعة ف 

وعمليات،  2022  نوفمبر   1  بتاري    خ  مساء   بأعمال  رة  وإدا   يتعلق 

كة.   الشر

 

 

ام،و وتفضل  ا بقبول فائق التقدير واالحبر

 

 
……………………………………. 

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

باإلنابة عـــاممستشار قانون   

 
 

sjmagee
Pencil


