
 

 

 

Date: 13 October 2022  
Ref.: TB/LD/SM/903-10-22/LB 

 2022 أكتوبر  13التاري    خ: 
  TB/LD/SM/903-10-22/LB رقم 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

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

Subject:   Notification from National Central Cooling 
Company (PJSC)  (“Tabreed”) 

يد المركزي   مناخطار     الموضوع:  كة الوطنية للتت  مجلس إدارة الشر
كة"()ش.م.ع(    )"الشر

 
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 we received 
the resignation letter of Ms. Anne-Laure de Chammard in 
her capacity as Board member from the Board of Directors 
of Tabreed, effective from 31 October 2022. The Board of 
Directors will hold a meeting to consider appointing a new 
Board member to fill the vacancy in the Board (the date of 
the meeting will be disclosed to the Market in due course) 
in accordance with Federal Law By Decree No (32) of 2021 
concerning Commercial Companies Law.  
 

رقم المادة  إىل  باإلفصاح    36/11  باإلشارة  الخاص  النظام  من 

السيدة  أن المعدل، نحيطكم علًما ب 2000( لسنة 3والشفافية رقم ) 

دي شامارد   لور  باستقالتها  آن  تقدمت  إدارة  كعضو  قد  ي  مجلس 
ف 

كة مجلس اإلدارة  وسيقوم    . 2022أكتوبر    31تاري    خ   من  اعتبارا   ، الشر

 
 
الحقا للسوق  عنه  واالفصاح  تحديده  سيتم  تاري    خ  ي 

ف  ،  باالجتماع 

تعيي     ي 
ف  للنظر  ي وذلك 

ف  الشاغر  المركز  ي 
ف   
ً
  عضوا

ً
وفقا المجلس   

( رقم  إتحادي  بقانون  المرسوم  لسنة  32ألحكام  بشأن    2021( 

كات التجارية.     الشر

  

Yours Sincerely, ،ام  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر
 
 

……………………………………. 

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

 مستشار قانون 
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