
 
 

 

 Proxy Template  نموذج التوكيل 

Date of issuing the power of attorney: --/--/1443 

Corresponding date: --/--/2022 

 
To: Savola Group Company  

Greetings, 

I am the shareholder /......................................... 

(authorizing shareholder’s full name) 

(……………..Nationality), with ID Number (or Iqama 

Number/ or Passport Number for non-Saudi) 

(……..…….) issued from (…………), in my personal 

capacity or as an authorized signatory on behalf of the 

chairman of/or the CEO of (……………… name of 

authorizing company) the owner of a  number of 

shares amounted to (………)of Savola Group 

Company shares (a Publicly Listed Saudi Company) 

registered in the commercial registry in Jeddah on 

21/07/1399 AH, with the registration number 

(4030019708) and pursuant to article (25) of the 

Company's bylaws, herby authorize (…………….. 

authorized person full name) with ID Number 

(…..................) to represent me in attending the 

Ordinary Shareholders General Assembly Meeting 

which will be held on Monday, 15/10/1443 

corresponding to 16/05/2022 at 07:30 pm at Savola 

Headquarter (Savola Tower- seventh floor). AlShati 

District, Prince Faisal Bin Fahad Street, Jeddah, 

Kingdom of Saudi Arabia. I delegate him/her to vote 

on my behalf on the AGM agenda and any other topics 

that the shareholders General Assembly might raise for 

voting, and to sign on my behalf on all resolutions and 

documents related to the meeting.  This power of 

attorney is valid for this meeting or any subsequent 

adjourned meeting. 

 
Full Name of the person signing the proxy:  

… … … ……………………………... 
Capacity of the person signing the proxy: 

………………………………………… 
ID number of the person signing the proxy: 

 … … … …………………………….. 
Signature of the authorizing shareholder: 

………………………………. 
 (This proxy must be stamped by the official stamp if 

the shareholder is a legal person) 

 هـ 1443/   التوكيل: /تاريخ تحرير 

 م 2022/    /     ــــــــــــــــق:ـــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــمـــــــوافــــــــــــــ 

 

   املوقرين  افوال       السادة / مجموعة ص

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... 

  / ــــاهم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا ا ســ ـــا        ..……………………………………أنــ الربــ ل 
 

ـــ ـــــم ا وكــ ـــ ـــ )اســ

.................. الجنســـية   جموهو هوية يـــرقـــية )رمم/ أو رمم اوما ة / أو )..

...........( ــــــ ــو  ــ.ــ    ـــ ـــ الســ لــ.ــ.ــ.  ــــــنــر  ـــ ـــ الســ ـــــا ر   ــ  ........هــواا  ـــ ـــ ـــ ـــ صــ     .............

ــية  أو ) نو  جالتومي  ع  ..........)................... ـــ ـــ ـــــرقــ ـــ ــنة( )ال)ــ ـــ ـــ ........  جقــ

.......................................................... )اســــم  د ر/ رئيس  جلس إ ار  شــــركة  

لة  و ال 
 
ــــركة ا وك      /الشــ

 
ــــهما ــــهم عد ها )........................................  ســ ألســ

 درهة  ا ســـجلة     ســـ و  ة     أســـهم  جموعة صـــافوة )شـــركة  ســـاهمة  

ــــــ  21/07/1399   وتاريخ4030019708الســــجل التجار     هد  جرمم ) ـــ ـــ ـــ هـــ

 لنص ا ا   رمم )
 
     النظام األساس للشركة  فإنن( بهذا أوكل 25واستنا ا

ـــــم الوكيـــل الربـــا    ـــ ـــ )اســ جموهـــو هويـــة   .......................................................... 

ـــــ و  .    ـــ ـــ ـــــنر ل... الســ ـــ ـــ ـــــيــــة )رمم/ أو رمم اومــــا ــــة / أو هواا الســ ـــ ـــ ـــــرقــ ـــ ـــ يــ

ــــة     .....................)........... ــا ــ ــ ال ــ ــة  ــ الجم يــ ــا   ــ اهتمــ ـــــور  ـــ ـــ عن(    حضــ لينوب 

ــــــاعة ـــ ــــــي اد    تمام الســ ـــ ــــــا   وم  7:30 ال ا  ة الذ  ســ ـــ جتاريخ   اةثن.      ســ

ــــ )حسو تاويم أم الارا  ا وافق   15/10/1443   وذل  م    16/05/2022هـــ

ــافوة   ــا       –جمار او ار  ال ا ة للمجموعة )جرج صـ ــا    ا  الشـ الدور السـ

ــــــار  ا ــــــ و  ة  شــ ــــــل ج  فهد  جمد نة هد   ا ملكة ال ربية الســ ومد  أل .. فيقــ

ــــي  ا درهة    هدور األعمار و ..ها   ــــوية نياجة عن( عاض ا وادــ وكلته جالتقــ

ـــــويـة عل هـا  والتومي   ـــ ـــ ـــــي  الة( مـد تارحهـا الجم يـة ال ـا ـة للتقــ ـــ ـــ    ا وادــ

 عن( عاض كافة الارارات وا ســــتندات ا ت لاة بهذ  
 
اةهتماعات  وي تب.  نياجة

 هذا التوكيل سار  ا ن ور لهذا اةهتما  أو أ  اهتما  ةحق  ؤهل إليه.

 اسم موقع التوكيل: 

……………………………………………… 

 صفة موقع التوكيل: 

……………………………………………… 

رقم السجل املدني ملوقع التوكيل )أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير  

 السعوديين(:

……………………………………………… 

 :ل توقيع املوك  

……………………………………………… 

 يرقية ا ساهم كا   حار    الرسم(  جالرتم التوكيل ختم) جو 

 . اعتبارية
 


