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Form Proxy   نموذج التوكيل 

Dear Esteemed shareholders 

 

The power of attorney form is not available, as 

The Extraordinary General Assembly will only 

be held remotely via modern technology 

means, to ensure the safety of shareholders. 

This is within the framework of supporting 

preventive and precautionary efforts and 

measures by the competent and relevant 

health authorities to address the emerging 

corona virus (COVID-19). Accordingly, the 

Extraordinary General Assembly will be held 

through modern technology means,  

Accordingly, we invite all shareholders of the 

company to use remote electronic voting via 

the website of Tadawulaty Service:  

 
 

 

www.tadawulaty.com.sa 

 

Note that registration in the Tadawulaty 

service and voting is available free of charge to 

all shareholders. 

 

 

 

 السادة المساهمين الكرام

  نموذج التوكيل غير متوفر حيث سييييييتم اءكتعاد الجد ال ملي 

وذلك  اللام  غير اللادي  عن الد عار وسييا ل التجني  الحدي.    

وذلك في إطار دعم ال هود    المسيياهمين حرصيياع ع س سيي م   

واإل رادات الوقيا يي  واءحتراةيي  من قايل ال هيات الصيييييحيي   

-COVIDوذات الل ق  ل تصيييدف لعيروو كورونا المسيييت د  

ر اللادي   ( واناد ع س ذلك سييييييتم عجد ا تمام ال ملي  غي19

وع يي  نيدعو  ميم مسييييياهمي    الحيدي.ي  عار وسيييييا يل التجنيي   

لشييرك  إلس اسييت دام التصييويت اإللكتروني عن الد وذلك عار  

 الموقم اإللكتروني ال اص ا دم  تداوءتي:

www.tadawulaty.com.sa 

 

ا اأن التسيي يل في  دم  تداوءتي والتصييويت متاا م انا   ع مع

 ل ميم المساهمين 

Please accept our deepest regards and 

appreciation. 

 وتجا وا منا االغ التحي  والتجدير 

 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/

