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 للمشاركة في اجتماع مناقشة األرباح دعوة 

 بعد التحیة والتقدیر، 
 

دعوتكم للمشاركة في االجتماع الذي   )2082تداول:    –الدولیة (أكوا باور    المیاه والطاقة  شركة أعمالیسر  
لفترة التسعة أشھر المنتھیة   للشركةسیعقد من خالل المنصات اإللكترونیة وعبر الھاتف لمناقشة النتائج المالیة 

 . 2021سبتمبر  30في 
 

االجتماعسی   المملكة   بتوقیت   عصراً الرابعة    الساعة  تمام  في   2021ر  نوفمب   11  الموافق   الخمیسیوم    عقد 
السید بادي بادماناثان،   یتم توجیھ الدعوة من قبلوس  .بتوقیت جرینتش)  ظھراً الساعة الواحدة  (    السعودیةالعربیة  

ً   الھاتفياالتصال  و  وذلك من خالل منصة زوم   للشركة  مدیر الماليالالرئیس التنفیذي والسید كاشف رانا،   . أیضا
 أدناه، وسوف   جتماعتفاصیل اال  المذكور فيالرابط    من خالللتسجیل المسبق  ل  ندعوكم،  وللمشاركة في االجتماع

ب  خالل  المشاركة  تفاصیلنوافیكم  اإللكتروني   من  بدیل  .البرید  عبر     كخیار  االجتماع  في  المشاركة    یمكنكم 
 االتصال الھاتفي. 

 
 في الرد. األولویة  سیكون لھا الھاتفيمنصة االتصال  برع  ونود اإلفادة بأن األسئلة المطروحة

 
قسم عالقات المستثمرین في موقع   مما دار في االجتماع فينسخة  نشرسیتم ف، إذا تعذر علیكم المشاركة 

 خالل أسبوع واحد بعد نھایة االجتماع. اإللكترونيالشركة 
 

relations/results-https://www.acwapower.com/en/investor-: جتماعمباشر لمواد االالرابط ال
webcasts-and-presentations/presentations-and-eportsr/  . 

 
  التسجیل المسبق 

 تعلیمات تسجیل الدخول 
 الرابط التالي:  الضغط على، یرجى  غرض التسجیل المسبق للمشاركة في االجتماع ل
-2021-https://www.incommglobalevents.com/registration/client/9252/q3

esultsr / 
 سوف تتلقى تفاصیل الوصول الخاصة بك عبر البرید اإللكتروني. 

  مشاركة عبر الھاتف ال

 المشاركة رمز 
791 960 

 
 سیقوم بتسجیل التفاصیل الخاصة بھم  و عامل الھاتفسیتم الترحیب بالمشاركین من قبل 

  االتصال أرقام 

 
 

 8000 6414 البحرین          800 850  1269 المملكة العربیة السعودیة       ال
 1 833 2942  546 كندا           800  0357 04553 اإلمارات العربیة المتحدة        ا
 1 613 699 6539 كندا (محلي)           0800 640 6441 المملكة المتحدة         ا

 0153 695 84 أیرلندا (محلي)            020 3936 2999 المملكة المتحدة (محلي)        ال
 2 7860  051 لكسمبورغ            1 855 9796  654 الوالیات المتحدة األمریكیة          ا
 085 888 7233 ھولندا (محلي)            1 646 664 1960 الوالیات المتحدة األمریكیة (محلي)         ا

 00800  100  677 قطر            +44 20 3936 2999 جمیع المواقع األخرى          
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 خالص التحیة  مع
 عالقات المستثمرین   – أكوا باور 

 
 
 
 

 نبذة عن شركة أكوا باور 
 

كھرباء وتحلیة  ولید الت   حطات مجموعة من مومستثمر ومشغل ل  مطور ي  ) ھ 2082(تداول:  شركة أكوا باور  
في الریاض،    2004في عام    وقد تم تسجیلھا وتأسیسھا في مدینة الریاض وإنتاج الھیدروجین األخضر.    المیاه

أعمالھا في الوقت    اورأكوا ب  تمارس  .شخص   3500شركة حوالي  الالمملكة العربیة السعودیة؛ ویعمل في  
  64  من  تھامحفظ   تكوندولة في الشرق األوسط وأفریقیا وآسیا الوسطى وجنوب شرق آسیا. وت   13في    الحالي
واط    جیجا   42تنتج  و دوالر أمریكي)،  ملیار    67.1ملیار لایر سعودي (  251.8ستثماریة  تبلغ قیمتھا اال  أصال
باالستناد    الحكومیة قطاعات  حالة لتلبیة احتیاجات المرافق وال/یوم من المیاه الم3ملیون متر  6.4و  كھرباء من ال

 ونماذج الشراكة بین القطاعین العام والخاص.  مصادر خارجیةمع  طویلة األجل   طاقةالشراء  عقود  إلى
 

األمر  تكلفة منخفضة،  و أكوا باور في توصیل الكھرباء والمیاه المحالة بشكل موثوق ومسؤول    رسالة وتتمثل  
 للمجتمعات المحلیة. المستدامة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة  یمكنھا من المساھمة الفاعلة الذي 

 
 . www.acwapower.com لمزید من المعلومات، یرجى زیارة

 IR@acwapower.com : على البرید اإللكتروني  یرجى مراسلتنا لمزید من المساعدة، 
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