
 
 

 
 

 

Date: 11 November 2020   :2020  نوفمب    11التاري    خ 

H.E  Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Chief Executive Officer 
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi, UAE 

 المحت رم                سع ادة/ د. عبي     د سي    ف الزعاب    ي  
 الرئيس التنفيذي  

 هيئة األوراق المالي ة والسلع 
 دولة اإلمارات العربية المتح دة، أبوظب   

H.E  Hassan Abdulrahman Alserkal 
Chief Executive Officer 
Dubai Financial Market, Dubai – UAE 
 

م   / سعادة  حس ن عبدالرحم ن الرسك ال   المحبر
 تنفي  ذيال رئي س ال

 اإلمارات العربي ة المتح دةدولة ، دب   

Subject: Results of the Board Meeting of National Central 

Cooling Company (PJSC) held on 11 November 2020 

يد المركزي   نتائج الموضوع:  كة الوطنية للتبر اجتماع مجلس إدارة الشر

ي 
 
 2020نوفمبر   11)ش.م.ع( المنعقد ف

Greetings,   طيبة وبعد، تحية 

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and 

Transparency Regulations number (3) for the year 2000 (as 

amended), we would like to inform you that the Board of 

Directors of National Central Cooling Company PJSC 

convened a meeting at 11:30 am on Wednesday, 

11 November 2020, resolved as follows: 

من النظام الخاص باإلفصاح والشفافية   11/ 36  باإلشارة إىل المادة رقم 

كة   2000( لسنة  3رقم )   بأن مجلس إدارة الرسر
ً
المعدل، نحيطكم علما

ش.م.ع   المركزي  يد  للتب  عقد الوطنية     قد 
ً
الساعة   اجتماعا تمام    

ف 

األ  صباحمن    11:30  ،  2020  نوفمب    11  الموافق  ربعاءيوم 
ً
متخذا

 القرارات التالية: 

a. Approved the Un-Audited Interim Accounts of the 

Company for the period ended 30 September 2020; 

and 

    . أ 
ة المنتهية ف    30وافق المجلس عىل البيانات المالية األولية للفبر

 ؛ و 2020سبتمب  

b. Approved the release of the Accounts and the press 

release to the Securities and the Commodities 

Authority and the Dubai Financial Market.  

والبيان   . ب  المالية  البيانات  عن  اإلفصاح  عىل  المجلس  وافق 

دب     وسوق  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  من  إىل كل    
الصحف 

 .  الماىل 

 

Yours Sincerely, 

 

ام،  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحبر

 

_____________________________ 

  Hamish Jooste هاميش جوست /

Chief Legal Counsel مستشار قانوني عـــام /     

 

 


