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Date: 13 September 2022   :2022 سبتمب   13التاري    خ 

 

H.E  Dr. Maryam Butti Al Suwaidi  

Chief Executive Officer 

Securities & Commodities Authority 

Abu Dhabi – UAE 

مة    سعــادة د. مريـــم بطي السويــــدي، المحتر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــــــــ

 وراق الماليـــــــــــــــــــــــــة والسلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـة األـــهيئــــــــــــــــــــــ
، دولـــة االمــــارات العربيــة المتحـــــــدة ي  أبوظب 

Mr. Hamed Ahmed Ali 

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market 

Dubai – UAE 
 

 ، م               السيد / حامد أحمد علي  المحتر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التنفيـــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المـــــالـــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــ
 ــــــــــــــــدةدبـــــــــي دولــــــــة االمـــــــــــــــارات العربيــــــــــة المتحــــ

Subject:  Resolutions of the General Assembly 
Meeting of National Central Cooling Company 
PJSC (“Tabreed” or “the Company”) 

كة   الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية للشر
يد" يد المركزي ش.م.ع )"تت  كة" الوطنية للتت   (او "الشر

Greetings,  ،تحية طيبة وبعد 

Kindly note that the following special resolutions 
were adopted by the shareholders at the General 
Assembly meeting which was held on Monday, 
12 September 2022 at 3pm:  

التالية خالل  الخاصة يرج  العلم أنه تم الموافقة عىل القرارت 
بتاري    خ   عقده  تم  الذي  كة  للشر العمومية  للجمعية  االجتماع 

 : بعد الظهر الثالثة ، عىل الساعة 2022 سبتمب   12

Special Resolutions   :القرارات الخاصة 

1) Approve by Special Resolution the 

amendment to Article (7) of the 

Company’s Articles of Association as 

published at the Company’s page at DFM 

and uploaded to the Company’s website 

تعديل   -1 بقرار خاص عىل  النظام  7)  المادةالموافقة  ( من 
صفحة  عىل  عنه  المعلن  النحو  عىل  كة  للشر األساسي 

وع المالي  ي  دب  سوق  لدى  كة  ي  الشر
وب  االلكبر الموقع  ىل 

كة  .للشر

2) To authorise the Board of Directors of the 

Company, and/or any person so authorised 

by the Board of Directors, to adopt any 

resolution or take any action as may be 

necessary to implement the special 

resolutions to be adopted by the general 

assembly in this meeting including agreeing 

any change to the above amendment to the 

كة   -2 الشر إدارة  مجلس  يفوضه    –تفويض  شخص  وأي 
التخاذ أي    - مجتمعي   ومنفردين    – مجلس االدارة بذلك  

  
ً
وريا ض  يكون  قد  إجراء  بأي  والقيام  كة  الشر باسم  قرار 
الجمعية  تتخذها  ي 

والتر الخاصة  القرارات  من  أي  لتنفيذ 
ي هذا االجتماع،  

ي ذلك الموافقة عىل اية    بما العمومية ف 
ف 

ات للتع ي  تغيب 
حة عىل النظام األساسي والتر ديالت المقبر

ي  
التر او  األخرى  التنظيمية  الجهات  او  الهيئة  تطلبها  قد 

من  نسخة  عىل  والتصديق  إعداد  إجراءات  تستدعيها 



 

 2 

Articles of the Company which the SCA or 

other regulatory authorities may request or 

which may be required to prepare and certify 

a full set of the Articles incorporating all the 

amendments  and referencing the resolutions 

of the general assemblies of the Company 

amending the Articles. 

 لكافة التعديالت  
ً
كة شامال   واالشارة النظام األساسي للشر

الجمعيات   قرارات  كة  العمومية ال    النظام   بتعديل  للشر
 . االساسي 

Ordinary Resolution  :القرار العادي 

RESOLVED: to appoint Dr. Bakheet Al Katheeri as 
a member of the company’s board of directors to 
complete the term of his predecessor Mr. 
Mohammed Al Huraimel Al Shamsi in the board 
of directors. 

ي  الدكتور عىل تعيي      المصادقة ي مجلس    بخيت الكثب 
عضوا ف 

سلفه   مدة  إلستكمال  كة  الشر الحريمل  إدارة  محمد  السيد 
ي مجلس اإلدارةالشامسي 
 .ف 

 

Your sincerely, 

 

ام،   وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحبر

 
 
 
 

……………………………………. 

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

باإلنابة قانون   
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