
 
 

 
 

 

 2020 مايو 6التاري    خ: 
 

 Date: 6 May 2020  
 

ي     م                سعادة د. عبي  د سيف الزعاب   المحتر
 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية واإلصدار

 هيئ  ة األوراق المالية والسلع 
ي   دولة اإلم ارات العربية المتحدة  –أبوظب 

 H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance  
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi – UAE 

م       السيد/ حسن عبد الرحمن الرسكال  المحتر
 رئيس تنفيذي العمليات   –نائب رئيس تنفيذي 
 رئيس قطاع العمليات 

ي المالي   سوق دب 
ي    اإلمارات العربي ة المتحدةدولة  –دب 
 

 Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal 
Executive Vice President  
Chief Operations Officer (COO) 
Head of Operation Division 
Dubai Financial Market, Dubai – UAE 
 

يد   نتائج الموضوع:  كة الوطنية للتبر اجتماع مجلس إدارة الشر
ي 
 
 2020مايو  6المركزي )ش.م.ع( المنعقد ف

 

 Subject: Results of the Board Meeting of National 
Central Cooling Company (PJSC) held on 6 May 2020  
 

 ,Greetings  تحية طيبة وبعد، 
 

من النظام الخاص   11/ 36والمادة  7/ 36باإلشارة إل المادة رقم 
وتعديالته، نحيطكم   2000( لسنة 3باإلفصاح والشفافية رقم )

يد المركزي ش.م.ع  كة الوطنية للتت   بأن مجلس إدارة الرسر
ً
علما

كة"( اتخذ القرارات التالية خالل اجتماعه الذي   يد" أو "الرسر )"تت 
ي تمام الساعة  

مايو    6من مساء يوم األربعاء الموافق    1:00انعقد ف 
2020 : 

 With reference to Article 36/7 and 36/11 of the 
Disclosure and Transparency Regulations number 3 of 
2000, as amended, we would like to inform you that the 
Board of Directors of National Central Cooling Company 
PJSC (“Tabreed” or the “Company”) convened a meeting 
at 1:00 pm on Wednesday, 6th of May 2020 and resolved 
as follows: 

وافق مجلس اإلدارة عىل البيانات المالية المرحلية غتر     . أ 
ي  
 ؛ 2020مارس    31المدققة للسنة المالية المنتهية ف 

 a) approved the Un-Audited Interim Accounts of 
the Company for the period ended 31 March 
2020; and 

وافق المجلس عىل اإلفصاح عن البيانات المالية والبيان   . ب 
ي إل كل من هيئة األوراق المالية والسلع وسوق  

الصحف 
 . ي المالي  دب 

 b) approved the release of the Accounts and the 
press release to the Securities and Commodities 
Authority and the Dubai Financial Market. 

 
ام،  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر

 
 Yours Sincerely, 

 
 

 .……………………………………… 

  Hamish Jooste هاميش جوست /

Chief Legal Counsel مستشار قانوني عـــام /     

 


