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SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY ANNOUNCES THE LAUNCH OF A 
PLATFORM FOR ITS SHAREHOLDERS TO INQUIRE ABOUT THEIR UNPAID 

DIVIDENDS

 
In an e�ort to strengthen the company's relationship with its shareholders and to 

preserve their rights, Saudi Airlines Catering Company announces the launch of a new 

platform for its shareholders to inquire about their unpaid dividends. The platform will be 

ready to use e�ective from the first quarter of 2019 using the below mentioned 

electronic link. The information on the platform has been stablished for indicative 

purpose only. For any questions, please contact SACC’s Investor Relations Department 

e i ther  v ia  te lephone at  0122339400  ext .  8185  or  v ia  e-mai l 

(investors@saudiacatering.com) or by visiting any Saudi British Bank (SABB) branch. 

Shareholders who are facing issues in receiving their dividends on time are kindly advised 

to update their data either through Securities Depository Center Company (Depository 

Center) or through the specific bank managing their respective investment portfolios.

https://ebid.saudiacatering.com/viewdata.aspx

https://ebid.saudiacatering.com/viewdata.aspx

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إطــالق خدمــة 
ا�ستعالم عن توزيعات ا�رباح النقدية الغير المستلمة

للسادة  للتموين  السعودية  الخطوط  الشركة مع مساهميها وحفظ حقوقهم، تعلن شركة  من منطلق تقوية عالقة 

لمساهميها الكرام عن إطالق خدمة اإلستعالم عن توزيعات األرباح النقدية الغير المستلمة وذلك ابتداّء من الربع األول 

من عام 2019م بإستخدام المنصة اإللكترونية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض من خالل الرابط اإللكتروني المشار إليه 

أدناه، علمًا بأن المعلومات الواردة في المنصة يتم إنشاؤها لغرض إرشادي فقط، وفي حالة وجود أي استفسار نأمل 

إلكتروني   بريد   8185 تحويلة   0122339400 الرقم  على  باإلتصال  بالشركة  المساهمين  عالقات  إدارة  مع  التواصل 

(investors@saudiacatering.com) أو مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي البريطاني، كما نرجو من السادة 

المساهمين ممن يواجهون مشاكل في استالم أرباحهم بسرعة تحديث بياناتهم من خالل  المنصة اإللكترونية الخاصة 

بمركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) أو من خالل مراجعة البنك الذي يدير محافظهم اإلستثمارية.


