
 

 

 
 
 

Date: 2 November 2022  
Ref.: TB/LD/SM/905-11-22/LB 

 2022نوفمبر  2التاري    خ: 
 TB/LD/SM/905-11-22/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 األـــهيئــــــــــــــــــ  وراق 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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الرئيــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــــــــســـــــــــــــ  ـــي المـــــالـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوق دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــارات  ــــي دولــــــــة االمــــــــــ ــة المتحــــــــــــــــــــدة دبـــــ  العربيــــــــ

Subject:   Notification of a Circular Resolution of 
the Board of Directors Pursuant to Article 36/7 of 
the Disclosure and Transparency Regulations 

صادر عن مجلس اإلدارة وفقا  قرار بالتمرير إشعار     الموضوع: 
 من لوائــح الشفافيــة واإلفصـــاح 7/ 36للمادة 

 
Greetings,  ،تحية طيبة وبعد 

With reference to the Article 36/7 of the Disclosure 
and Transparency Regulations Number 3 for the 
Year 2000 (as amended), we would like to inform 
you that a Circular Resolution has been passed by 
the Board of Directors of the National Central 
Cooling Company PJSC (“Tabreed”), to:  

  3من لوائح الشفافية واإلفص  اح رقم    7/ 36بالرج  وع إىل المادة  

المصادقة عن  والمعدل، ن  ود ابالغكم أنه قد تم   2000لسنة  

كة الوطنية  طريق   قرار بالتمرير صادر من قبل مجلس إدارة الشر

يد المرك  زي ش.م.ع. " كةللتبر  : "،عىلالشر

a) accept and approve the resignation of Ms. 
Anne-Laure de Chammard as a member in the 
Board of Directors of Tabreed; and 

آن لور    ةالسيدقبول والمصادق  ة عىل رس  الة استقالة   (أ
كةبصفته دي شامارد   ي مجلس ادارة الشر

 و؛ عضو ف 

b) approve the appointment of Ms. Claire 
Béchaux as a replacement of Ms. Anne-Laure 
de Chammard as a Board member of Tabreed. 

    ة خلفا للسيد  السيدة كلب  بيشو المص  ادقة عىل تعيي     ( ب
كة. ك   آن لور دي شامارد  ي مجلس ادارة الشر

 عضو ف 

 
 

……………………………………. 

Sean Magee/ ي   شون ماج   
A. Chief Legal Counsel/ ي عـــام  

باإلنابة مستشار قانون   

  (أ

sjmagee
Pencil


