
 

 

 

إحلاقي من شركة اخلطوط السعودية للتموين خبصوص توزيع أرباح نقدية على  إعالن

 م2019املساهمني عن الربع الرابع من عام 
 

 م،٢٠٢٠-٢-١٨إحلاقًا إلعالن شركة اخلطوط السعودية للتموين املنشور على موقع شركة السوق املالية )تداول( بتاريخ 

 الشركة مساهمي على نقدية أرباح بتوزيع بالتوصية م٢٠٢٠-٢-١7 بتاريخ الصادر الشركة إدارة جملس قرار واملتضمن

 صعوبة إىل وبالنظر. م٢٠٢٠-٣-١٢ يف يقع استحقاق وتاريخ م٢٠٢٠-٣-٢٦ تاريخ يف م٢٠١٩ العام من الرابع الربع عن

 انتشار من واحلد للسيطرة املختصة اجلهات قبل من املتخذة الوقائية والتدابري االحرتازية اإلجراءات استمرار مدة حتديد

اعًا التأثري على واليت أثرت بشكل مباشر على حركة النقل اجلوي من وإىل اململكة وتب (COVID-19) كورونا فريوس

 تأجيل م٢٠٢٠-٣-٢٠اخلدمات املصاحبة هلا كتموين الرحالت اجلوية، قرر جملس إدارة الشركة بقراره الصادر بتاريخ 

 يف ذلك يؤثر أن دون احلالية الظروف انقضاء وحلني آخر إشعار حتى وذلك م٢٠١٩ العام من الرابع الربع أرباح توزيع وقت

 .م٢٠٢٠-٠٣-١٢ه سابقًا يف تاريخ عن املعلن االستحقاق تاريخ

يأتي هذا القرار كإجراء احرتازي للمحافظة على مستوى السيولة النقدية خالل الفرتة القادمة ملواجهة خماطر عدم تدفق 

 السيولة الذي قد ينتج من استمرار اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة من اجلهات املختصة ملدة أطول.

 

Addendum announcement from Saudi Airlines Catering Co. regarding the 
distribution of 2019 4th quarter dividends to shareholders. 

  

With reference to SACC’s announcement published on the Capital Market Authority’s website 
(Tadawul) on 18/02/2020 regarding SACC’s Board of Directors resolution dated 17/02/2020 
to distribute the 2019 4th quarter dividends to the company’s shareholders on 26/03/2020 with 
12/03/2020 being the dividends due date, it is due to the difficulty in determining how long the 
duration of the precautionary and preventive measures taken by the competent authorities in 
the Kingdom to prevent the outbreak of coronavirus (COVID-19) will be, with the outbreak 
directly affecting air traffic to and from the Kingdom and consequently affecting related 
services such as inflight catering, that the Board of Directors has issued a resolution on 
20/03/2020 to postpone the date of distribution of the 2019 4th quarter dividends to the 
company’s shareholders, until further notice and after current conditions are settled without 
affecting the due date which was originally announced to be on 12/03/2020.  

This decision has been issued as a precautionary measure in order to maintain the company's 
liquidity to be able to confront any possible risk associated with the continuity of precautionary 
and preventative measures taken against the new coronavirus (COVID-19) by the competent 
authorities. 

 


