إعالن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن توزيع أرباح نقدية على
م2019 املساهمني عن الربع الرابع من عام
توضيح

بند

م2020 فرباير17 أوصى جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين يف قراره الصادر يوم اإلثنني

مقدمة

:م على النحو التالي2019 بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام
م2020-02-17 هـ املوافق1441-06-23

تاريخ قرار جملس إدارة الشركة

ريال114,800,000

امجالي املبلغ املوزع

 سهم82,000,000

عدد األسهم املستحقة لألرباح

 ريال سعودي1,4

حصة السهم من التوزيع

%14 (%) نسبة التوزيع إىل قيمة السهم االمسية
م2020-03-12 أحقية األرباح ملساهمي الشركة املالكني لألسهم بنهاية تداول يوم اخلميس
واملقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع األوراق املالية (مركز اإليداع) يف نهاية ثاني

تاريخ األحقية

.يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق
م2020-03-26

تاريخ التوزيع

 وذلك بالتحويل املباشر، ساب- وسيكون التوزيع بإذن اهلل تعاىل من خالل البنك السعودي الربيطاني
 وتهيب الشركة جبميع املساهمني،للحسابات البنكية املربوطة باحملافظ اإلستثمارية للمساهمني
ًالكرام على حتديث بياناتهم لدى البنوك اليت بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم املستحقة مستقبال

معلومات اضافية

.يف حساباتهم مباشرة

Saudi Airlines Catering Co. announces the distribution of cash dividend for
fourth quarter 2019
Element List
Introduction
Board Resolution Date
Total Amount of Dividend
Distributed
Number of Shares Eligible for
Dividends
Dividend per share
Percentage of Dividend to the
Share Par Value (%)
Eligibility date
Distribution Date
Additional Information

Explanation
The Board of Directors of Saudi Airlines Catering Company has endorsed
on Monday, 17th February 2020G the approval of distribution of dividends
to the shareholders for the fourth quarter 2019 as follow:
17-02-2020 Corresponding to 23-06-1441
SAR 114,800,000
82,000,000 shares
SAR 1.4
14 %
The eligibility of dividends shall be for the shareholders whose owns shares
on maturity Thursday 12th March 2020 and registered with the Securities
Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second
trading day.
26-03-2020
The distribution will be through Saudi British Bank (SABB) directly to
shareholders bank account. SACC urges its shareholders to update their
data and to make sure to link their bank accounts numbers to their
investment portfolios to ensure the receipt of their dividends.

