
Saudi Airlines Catering Company (SACC) announces to its Shareholders the Starting 
Date of the Electronic Voting on the Ordinary General Assembly Meeting Agenda 

(First Meeting)

باإلشارة إلى إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 26-03-2020م بخصوص 
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اإلجتماع األول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية 
الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي وذلك بتاريخ 28-08-1441هـ الموافق 21-04-2020م في تمام الساعة 07:00 مساًء 
وذلك بناًء على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/20/2109/5) وتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 2020-03-16
م القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريًا 
حتى إشعار آخر وذلك حرصًا على سالمة المتعاملين في السوق المالية ضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية 
المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19). يسر شركة الخطوط 
السعودية للتموين أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية 
العامة العادية والذي سيكون عبر موقع خدمات (تداوالتي) اإللكتروني ابتداًء من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الجمعة 

24-08-1441هـ الموافق 17-04-2020م وحتى الساعة السابعة والنصف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. 

لي:  لتا ا بط  ا لر ا م  باستخدا المساهمين  لجميع  ومتاح  ني  مجا تداوالتي  خدمات  في  لتصويت  وا لتسجيل  ا
الرقم  على  المساهمين  عالقات  إدارة  مع  التواصل  نأمل  استفسار  أي  وجود  حال  وفي   ،www.tadawulaty.com.sa

board.secretariat@Saudiacatering.com 0122339400 تحويلة 8185 أو عن طريق البريد اإللكتروني

With reference to SACC's announcement published on the Saudi stock exchange (Tadawul) on 
26/03/2020G regarding the invitation made to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First 
meeting) to which will be held on Tuesday 28/08/1441H corresponding to 21/04/2020 at 07:00p.m. 
through Tadawulaty system in accordance to CMA’s circular No. (S/5/2109/20) dated on 21/07/1441H 
corresponding to 16/03/2020 to conduct all AGM meetings for listed companies remotely thru the new 
and modern technology tools and to suspend the attendance of all meetings in presence until further 
notice in line with the precautionary and exceptional measures to control the outbreak of Coronavirus 
(Covid-19) and to ensure common safety, SACC is pleased to announce to its shareholders that the 
electronic voting on the AGM meeting agenda will be available to shareholders through (Tadawulaty) 
services website starting from Friday 17/04/2020G corresponding to 24/08/1441H at 10:00 a.m. until 
07:30 p.m. of the day of the AGM.

Please note that the electronic voting is available with no cost for all shareholders through the following 
link: www.tadawulaty.com.sa For more information, please contact Investor Relation Department via 
0122339400 Ext. 8185 or by email: board.secretariat@saudiacatering.com

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين لمساهميها عن 
تاريخ بداية التصويت ا�لكتروني على بنود اجتماع الجمعية 

العامة العادية (ا�جتماع ا�ول)


