
 

إعالن تصحيحي من شركة اخلطوط السعودية للتموين خبصوص إعالن الشركة عن 

 نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية )االجتماع األول(

وين املنشور على موقع شركة السوق املالية السعودية )تداول( بتاريخ باإلشارة إىل إعالن شركة اخلطوط السعودية للتم

م، وحيث قضى 2022-02-13م بشأن اإلعالن عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ 14/02/2022

بتاريخ  نص اإلعالن أن سريان عضوية أعضاء جلنة املراجعة تبدأ من تاريخ بداية دورة جملس اإلدارة اجلديدة

م، عليه تود الشركة تصحيح تاريخ سريان أعمال جلنة املراجعة ليكون 25/01/2025م وتنتهي بتاريخ 26/01/2022

 كما يف االعالن التصحيحي املوضح أدناه.

املوافقة على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط أعماهلا ومكافآت أعضائها، على أن تسري عضوية 

جلدد ابتداًء من تاريخ اعتماد عضويتهم من طرف اجلمعية العامة ملساهمي الشركة بتاريخ أعضاء اللجنة ا

م وتنتهي بتاريخ 26/01/2022م وحتى تاريخ انتهاء دورة جملس اإلدارة احلالية اليت بدأ سريانها بتاريخ 13/02/2022
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Correction announcement from Saudi Airlines Catering Co. in regard 

to SACC’s Announcement of the Results of the Ordinary General 

Assembly Meeting, (First Meeting) 

With reference to SACC announcement published on Tadawul's Website on 14/02/2022G, 

regarding the announcement on results of SACC’s General Assembly meeting held on 

13/02/2022G, where the announcement stipulated that the membership of the members of the 

Audit Committee take effect from the date of the new Board of Directors session on 26/01/2022 

and ending on 25/01/2025, SACC hereby would like to correct the Audit Committee term 

effective date to be as mentioned below. 

Approval on the composition of the Audit Committee and determining its responsibilities, 

framework, and its members remunerations, where the membership of the new members of the 

Committee shall take effect from the date of approval of their membership by the General 

Assembly of the company’s shareholders on 13/02/2022 until the end of the current session of 

the Board of Directors, which began to take effect on 26/01/2022 and ends on 25/01/2025. 

 


