Voting Results on the Agenda Items of the General Assembly Meeting (No. ) ملساهمي41( نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم
41) for the Savola Group’s Shareholders, which was held on Monday, May هـ في تمام1443  شوال15 م املو افق2022  مايو16 مجموعة صافوال املنعقد يوم اإلثنين
16th, 2022, corresponding of 15th Shawal 1443H (as per Umm al-Qura  حيث تمت املو افقة بأغلبية األصوات على كافة بنود جدول األعمال، مساء07:30 الساعة
calendar) at 07:30 PM. All agenda items were approved with majority votes
:وجاءت النتائج كما يلي
as per the below results and details:
.م2021/12/31  املوافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في1
Approval of the Auditors’ Report for the fiscal year that ended 31 December

2021.
Approval of the consolidated Financial Statements for the fiscal year that

.م2021/12/31 املوافقة على القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في

2

.م2021/12/31 املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في

3

.م2021/12/31 املوافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في

4

 ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية2.200.000 املوافقة على صرف مبلغ

5

ended 31 December 2021.
Approval of the Board of Directors’ Report for the fiscal year that ended 31
December 2021.
Approval of the absolving the Board of Directors from their liabilities
pertaining to the management of the Company for the fiscal year that ended
31 December 2021
Approval of the payment of SAR 2,200,000 as remuneration to the Board of

.م2021/12/31 املنتهية في

Directors for the fiscal year that ended 31 December 2021.

Approval of the recommendation of the Board of Directors to distribute cash ،م2021املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن العام
dividends to the Shareholders for the year 2021 with a total amount of SAR  من القيمة االسمية%2  ريال للسهم الواحد والتي تمثل0.20  مليون ريال بواقع106.8 بمبلغ
106.8 Million at SAR 0.20 per share, which represents 2 % of the nominal value
of the share; where the eligibility will be to the Shareholders owning shares on  على أن تكون االحقية للمساهمين املالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد،للسهم الواحد
1

6

the General Assembly Meeting date, and are registered in the Company’s share الجمعية العامة العادية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق
registry at the Depository Center at the end of the second trading day following  وسوف يتم توزيع األرباح،املالية (مركز االيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق
the due date.

م من خالل تحويلها للحسابات البنكية املربوطة بمحافظ املساهمين2022/06/06 بتاريخ

The dividend will be distributed on 06/06/2022 (through bank transfers to
shareholder bank accounts linked to their investment portfolios via Al Rajhi
Bank. In case a shareholder did not receive the dividends at the stipulated
period that shareholders may visit any Branch of Al Rajhi Bank or contact the
Shareholders Affairs Department at Savola Group on :0122687800, Email:
share@savola.com. or Fax:0122687844.
Approval of the transactions and contracts of purchasing food products which

 وفي حال عدم استالم األرباح في ذلك التاريخ يمكن مراجعة أي،من خالل مصرف الراجحي
فرع من فروع مصرف الراجحي او التواصل مع إدارة شؤون املساهمين بمجموعة صافوال
 او فاكس رقمshare@savola.com  أو من خالل البريد اإللكتروني0126267800
0122687844
)املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
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will be executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola), Almarai Co.  لصافوال) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس%34,52 وشركة املراعي (اململوكة بنسبة
(34.52% owned by Savola Group) and its subsidiaries, in which two of Savola’s ، بدر عبد هللا العيس ى. أ-  وعضو مجلس اإلدارة، سليمان عبد القادر املهيدب. أ:اإلدارة
ً

Directors (Mr. Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Bader Abdullah Al Issa) have  تتمثل في شراء منتجات غذائية علما بأن تعامالت وعقود عام،مصلحة غير مباشرة فيها
indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts
were amounted to SAR 731.42 million. Those are continuing and existing

 وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق. مليون ريال731.42 م كانت قد بلغت2021
ً
.األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

contracts, that take place in the normal course of business, and in accordance
with the prevailing commercial terms without any preferential treatment.
Approval of the transactions and contracts of selling sugar which will be املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة املتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة
executed between United Sugar Company (a subsidiary of Savola Foods Co.), ) لصافوال%34,52 صافوال لألغذية) واململوكة لصافوال وشركة املراعي (اململوكة بنسبة
Almarai Co )34.52% owned by Savola Group), and its subsidiaries, where two  وعضو مجلس، سليمان عبد القادر املهيدب. والتي لعضو مجلس اإلدارة أ،وشركاتها التابعة
ً

of Savola’s Directors (Mr. Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Bader Abdullah Al  تتثمل في بيع منتجات السكر علما، مصلحة غير مباشرة فيها، بدر عبد هللا العيس ى. أ- اإلدارة
2

8

Issa) have indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions and  وهي عبارة عن عقود، مليون ريال56.74 م كانت قد بلغت2021 بأن تعامالت وعقود عام
ً

contracts were amounted to SAR 56.74 Million. Those are continuing and مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط
.تفضيلية

existing contracts, that take place in the normal course of business and in
accordance with the prevailing commercial terms without any preferential
treatment.

Approval of the transactions and contracts of selling specialty fats and املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة

9

margarine products which will be executed between International Foods  والتي،) لصافوال%34,52 تابعة لشركة صافوال لألغذية) وشركة املراعي (واململوكة بنسبة
Industries Co. (a subsidiary of Savola Foods Co.) and Almarai Co. (34.52%  بدر عبد هللا. وعضو مجلس اإلدارة أ، سليمان عبد القادر املهيدب.لعضو مجلس اإلدارة أ
owned by Savola Group) where two of Savola’s Directors (Mr. Sulaiman A. Al-  تتمثل في بيع منتجات الدهون املتخصصة واملارجرين، مصلحة غير مباشرة فيها،العيس ى
Muhaidib, and Mr. Bader Abdullah Al Issa) have indirect interest. Noting that
the last year 2021 transactions and contracts were amounted to SAR 50.85

ً
 وهي عبارة عن عقود، مليون ريال50.85 م كانت قد بلغت2021علما بأن تعامالت وعقود عام
ً
مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط
.تفضيلية

Million. Those are continuing and existing contracts, that take place in the
normal course of business and in accordance with the prevailing commercial
terms without any preferential treatment.

Approval of the transactions and contracts of purchasing food products which )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
will be executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Mayar %8,23 وشركة ميار لألغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة
Foods Co. (a subsidiary of Abdulkader Al-Muhaidib & Sons Co., which in turn  سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس. والتي لعضو مجلس اإلدارة أ، )من صافوال
owns 8.23% of Savola shares) where two of Savola’s Directors (Mr. Sulaiman  تتمثل في شراء منتجات، مصلحة غير مباشرة فيها،  عصام عبد القادر املهيدب.اإلدارة أ

ً
 وهي، مليون ريال114.04 م كانت قد بلغت2021  علما بأن تعامالت وعقود عام،غذائية
A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib) have indirect interest. Noting
ً
عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط

that the last year 2021 transactions and contracts were amounted to SAR

.التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
3

10

114.04 Million. Those are continuing and existing contracts, that take place in
the normal course of business, and in accordance with the prevailing
commercial terms without any preferential treatment.
Approval of the transactions and contracts of purchasing food products

)املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
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which will be executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and وشركة دل مونتي العربية السعودية ( شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة
Del Monte Saudi Arabia (a subsidiary of Abdulkader Al-Muhaidib & Sons Co.,  سليمان عبد القادر املهيدب و. والتي لعضو مجلس اإلدارة أ، ) من صافوال%8,23 لنسبة
which in turn owns 8.23% of Savola shares) where two of Savola’s Directors
(Mr. Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib) have indirect
interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts were

 تتمثل في شراء، مصلحة غير مباشرة فيها،  عصام عبد القادر املهيدب.عضو مجلس اإلدارة أ
ً
، مليون ريال95.55 م كانت قد بلغت2021 منتجات غذائية علما بأن تعامالت وعقود عام
ً
وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط
.التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

amounted to SAR 95.55 Million. Those are continuing and existing contracts,
that take place in the normal course of business and in accordance with the
prevailing commercial terms without any preferential treatment.

Approval of the transactions and contracts of leasing spaces for selling foods )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
products inside Panda Shopping Centers which will be executed between وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة
Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Del Monte Saudi Arabia (a  سليمان عبد القادر املهيدب وعضو. والتي لعضو مجلس اإلدارة أ،) من صافوال%8,23 لنسبة
subsidiary of Abdulkader Al-Muhaidib & Sons Co., which in turn owns 8.23%  تتمثل في تأجير مواقع، مصلحة غير مباشرة فيها، عصام عبد القادر املهيدب.مجلس اإلدارة أ
of Savola’s shares) where two of Savola’s Directors (Mr. Sulaiman A. AlMuhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib) have indirect interest. Noting that
the last year 2021 transactions and contracts were amounted to SAR 683

ً
م كانت قد بلغت2021 لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علما بأن تعامالت وعقود عام

 الف ريال وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية683
ً
.ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

thousand. Those are continuing and existing contracts, that take place in the
4
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normal course of business, and in accordance with the prevailing commercial
terms without any preferential treatment.
Approval of the transactions and contracts of purchasing food products which )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
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will be executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola), Nestle وشركة نستلة العربية السعودية املحدودة وشركاتها التابعة لها (شركة مملوكة بنسبة رئيسة
Saudi Arabia Ltd., and its subsidiaries (in which Abdulkader Al-Muhaidib &  والتي لعضو مجلس، ( من صافوال%8,23 لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده التي تملك نسبة
Sons Co. owns major stake, which in turn owns 8.23% of Savola’s shares), ،  عصام عبد القادر املهيدب. سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ.اإلدارة أ
where two of Savola’s Directors (Mr. Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam
A. Al-Muhaidib) have indirect interest. Noting that the last year 2021
transactions and contracts were amounted to SAR 343.70 Million. Those are

ً
 تتمثل في شراء منتجات غذائية علما بأن تعامالت وعقود عام،مصلحة غير مباشرة فيها

 وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة، مليون ريال343.70 م كانت قد بلغت2021
ً
.تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

continuing and existing contracts, that take place in the normal course of
business and in accordance with the prevailing commercial terms without any
preferential treatment.
Approval of the transactions and contracts of purchasing products which will )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
be executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Manhal وشركة مصنع املنهل للمياه املحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر
Water Factory Co. Ltd. (in which Abdulkader Al-Muhaidib & Sons Co. owns  سليمان. والتي لعضو مجلس اإلدارة أ،) من صافوال%8,23 املهيدب وأوالده التي تملك نسبة
major stake, which in turn owns 8.23% of Savola’s shares), where two of  مصلحة غير،  عصام عبد القادر املهيدب.عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ
Savola’s Directors (Mr. Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. AlMuhaidib) have indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions
and contracts were amounted to SAR 6.86 Million. Those are continuing and

ً
م كانت قد بلغت2021  تتمثل في شراء منتجات علما بأن تعامالت وعقود عام،مباشرة فيها

 وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال، مليون ريال6.86
ً
. العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

existing contracts, that take place in the normal course of business and in
5
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accordance with the prevailing commercial terms without any preferential
treatment.
Approval of the transactions and contracts of leasing sites which will be )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
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executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Abdulqader  والتي لعضو مجلس،) من صافوال%8,23 وشركة عبد القادر املهيدب وأوالده (املالكة لنسبة
Al-Muhaidib & Sons Co. (owns 8.23% of Savola shares), where two of Savola’s ، عصام عبد القادر املهيدب. سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ.اإلدارة أ
Directors (Mr. Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib) have
indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts
were amounted to SAR 266 Thousand. Those are continuing and existing

ً

م كانت2021  تتمثل في تأجير مواقع علما بأن تعامالت وعقود عام،مصلحة غير مباشرة فيها

 وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق،  الف ريال266 قد بلغت
ً
.األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

contracts, that take place in the normal course of business and in accordance
with the prevailing commercial terms without any preferential treatment.
Approval of the transactions and contracts of leasing spaces for selling food )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
products inside Panda Shopping Centers, which will be executed between وشركة املهباج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة
Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Almehbaj Alshamiyah Trading  سليمان عبد القادر املهيدب. والتي لعضو مجلس اإلدارة أ،) من صافوال%8,23 لنسبة
Co. (a subsidiary of Abdulkader Al-Muhaidib & Sons Co., which in turn owns  تتمثل في، مصلحة غير مباشرة فيها،  عصام عبد القادر املهيدب.وعضو مجلس اإلدارة أ
8.23% of Savola shares), where two of Savola’s Directors (Mr. Sulaiman A. AlMuhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib) have indirect interest. Noting that
the last year 2021 transactions and contracts were amounted to SAR 21.90

ً
تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية ) داخل مراكز أسواق بنده علما بأن

 وهي عبارة عن عقود ومعامالت، مليون ريال21.90 م بلغت2021 تعامالت وعقود عام
ً
تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي
.شروط تفضيلية

million. Those are continuing and existing contracts, that take place in the
normal course of business and in accordance with the prevailing commercial
terms without any preferential treatment.
6
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Approval of the transactions and contracts of selling carton scrap which will be )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
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executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Waste  سليمان عبد القادر.وشركة تجميع وتدوير املخلفات املحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ
Collection & Recycling Company, where two of Savola’s Directors, Mr.  تتمثل، عصام عبد القادر املهيدب مصلحة غير مباشرة فيها.املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ
ً
ن
مليو
5.68
بلغت
قد
م كانت2021  علما بأن تعامالت وعقود عام،في بيع مخلفات كرتونية
Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib, have indirect
ً
 وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا،ريال

interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts were

.للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

amounted to SAR 5.68 million. Those are continuing and existing contracts,
that take place in the normal course of business, and in accordance with the
prevailing commercial terms without any preferential treatment.

Approval of the transactions and contracts of leasing spaces for selling )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
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products inside Panda Shopping Centers which will be executed between  سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس.وشركة زهور الريف والتي لعضو مجلس اإلدارة أ
Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Zohoor Alreef Co. , where two of  تتمثل في تأجير مواقع لبيع، عصام عبد القادر املهيدب مصلحة غير مباشرة فيها.اإلدارة أ

ً
ألف
184
بلغت
م
2021
عام
وعقود
تعامالت
بأن
علما
،منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده
Savola’s Directors, Mr. Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. Alً
 وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا،ريال

Muhaidib, have indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions

.للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

and contracts were amounted to SAR 184 thousand. Those are continuing and
existing contracts, that take place in the normal course of business and in
accordance with the prevailing commercial terms without any preferential
treatment.

Approval of the transactions and contracts of purchasing food products which )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
will be executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and AL  سليمان عبد القادر.وشركة مصنع الجزيرة للتمور واألغذية والتي لعضو مجلس اإلدارة أ
Jazirah Dates & Food Factory in which two of Savola’s Directors, Mr. Sulaiman  عصام عبد القادر املهيدب مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل.املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ
ً
 وهي عبارة،م بلغت ألف ريال2021  علما بأن تعامالت وعقود عام،في شراء منتجات غذائية

7
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ً

A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib, have indirect interest. Noting عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية
.السائدة ودون أي شروط تفضيلية

that the last year 2021 transactions and contracts were amounted to SAR 1
thousand. Those are continuing and existing contracts, that take place in the
normal course of business, and in accordance with the prevailing commercial
terms without any preferential treatment.

Approval of the transactions and contracts of selling products by Panda Retail  والتي ستتم بين شركة بنده2021 املوافقة على األعمال والعقود التي تمت خالل العام

20

Co., which was executed during 2021, and those to be will be executed للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) ومؤسسة عبد القادر املهيدب الخيرية والتي لعضو مجلس
between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and AL Abdulkader Al  عصام عبد القادر املهيدب. سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ.اإلدارة أ
ً

Muhaidib Charitable Foundation, in which two of Savola’s Directors, (Mr.  علما بأن تعامالت، تتمثل في بيع منتجات من شركة بنده للتجزئة،مصلحة غير مباشرة فيها
Sulaiman A. Al-Muhaidib, and Mr. Essam A. Al-Muhaidib), have indirect
interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts were

 وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية، ألف ريال351 م كانت قد بلغت2021 وعقود عام
ً
مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط
.تفضيلية

amounted to SAR 351 thousand. Those are continuing and existing contracts,
that take place in the normal course of business, and in accordance with the
prevailing commercial terms without any preferential treatment.

Approval of the transactions and contracts of leasing shops and retail )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
purchases of food products which will be executed between Panda Retail Co.  والتي لعضو مجلس اإلدارة، ) لصافوال%49 وشركة هرفي للخدمات الغذائية (اململوكة بنسبة
(a subsidiary of Savola) and Herfy Food Services Co (49% owned by Savola  تتمثل في إيجار محالت تجارية ومشتريات، معتز قص ي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها.م

ً
ن
،ريال
مليو
33.73
بلغت
قد
كانت
م
2021
عام
وعقود
تعامالت
بأن
علما
تجزئة ملواد غذائية
Group) ; where Savola’s Director Eng. Mutaz Q. Alazawi have indirect interest.
ً
وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط

Noting that the last year 2021 transactions and contracts were amounted to

.التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

SAR 33.73 million. Those are continuing contracts and existing, that take place
8
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in the normal course of business, and in accordance with the prevailing
commercial terms without any preferential treatment.
Approval of the transactions and contracts of selling edible oil products which )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العاملية (شركة تابعة لصافوال
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will be executed between Afia International (a subsidiary of Savola) and Herfy  والتي لعضو مجلس اإلدارة،) لصافوال%49 وشركة هرفي للخدمات الغذائية (اململوكة بنسبة
ً

Food Services Co. (49% owned by Savola Group) where Savola’s Director Eng.  معتز قص ي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في بيع منتجات زيوت طعام علما بأن.م
Mutaz Q. Alazawi have indirect interest. Noting that the last year 2021  وهي عبارة عن عقود، مليون ريال4.82 م كانت قد بلغت2021 تعامالت وعقود عام
transactions and contracts were amounted to SAR 4.82 million. Those are

ً
ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة
.ودون أي شروط تفضيلية

continuing and existing contracts, that take place in the normal course of
business, and in accordance with the prevailing commercial terms without any
preferential treatment.

Approval of the transactions and contracts of selling sugar to be executed املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة املتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة
between United Sugar Company (a subsidiary of Savola food Co.) and Herfy  والتي،) لصافوال%49 صافوال لألغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية (اململوكة بنسبة
Food Services Co. (49% owned by Savola Group), where Savola’s Director Eng.  تتمثل في بيع منتجات، معتز قص ي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها.لعضو مجلس اإلدارة م
ً

Mutaz Q. Alazawi have indirect interest. Noting that the last year 2021  وهي عبارة، مليون ريال2.85 م كانت قد بلغت2021 السكر علما بأن تعامالت وعقود عام
transactions and contracts were amounted to SAR 2.85 million. Those are

ً
عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية
.السائدة ودون أي شروط تفضيلية

continuing and existing contracts, that take place in the normal course of
business, and in accordance with the prevailing commercial terms without any
preferential treatment.

9
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Approval of the transactions and contracts of selling specialty fats and املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة
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margarine products, which will be executed between International Foods %49 تابعة لشركة صافوال لألغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية) اململوكة بنسبة
Industries Co. (a subsidiary of Savola food Co.) and Herfy Food Services Co. ، معتز قص ي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها. والتي لعضو مجلس اإلدارة م، (لصافوال

ً
م
2021
عام
وعقود
تعامالت
بأن
علما
تتمثل في بيع منتجات الدهون املتخصصة واملارجرين
(49% owned by Savola Group), where Savola’s Director Eng. Mutaz Q. Alazawi
 وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في، مليون ريال4.37 كانت قد بلغت
have indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts
ً
.سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

were amounted to SAR 4.37 million. Those are continuing and existing

contracts, that take place in the normal course of business, and in accordance
with the prevailing commercial terms without any preferential treatment.
Approval of the transactions and contracts of site leasing which will be )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Dur  بدر عبد هللا العيس ى مصلحة غير مباشرة.وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ
ً

Hospitality Co., where one of Savola’s Directors (Mr. Bader Abdullah Al Issa), م كانت قد بلغت2021  علما بأن تعامالت وعقود عام، تتمثل في ايجار محل تجاري،فيها
have indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts  وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال، مليون ريال10.5

ً
.العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

were amounted to SAR 10.5 million. Those are continuing and existing
contracts, that take place in the normal course of business, and in accordance
with the prevailing commercial terms without any preferential treatment.
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Approval of the transactions and contracts of leasing sites which will be )املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال
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executed between Panda Retail Co. (a subsidiary of Savola) and Kinan  والتي لعضو،)%29.99 وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري (اململوكة لصافوال بنسبة
International for Real Estate Development Co. (29.99% owned by Savola  تتمثل في ايجار محالت، مصلحة غير مباشرة فيها، محمد ابراهيم العيس ى.مجلس اإلدارة أ

ً
ن
عبارة
وهي
،ريال
مليو
28.79
بلغت
قد
كانت
م
2021
عام
وعقود
تعامالت
بأن
علما
تجارية
Group), where one of Savola’s Directors, Mr. Mohammed Ibrahim Al-Issa, have
ً
عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا للشروط التجارية

indirect interest. Noting that the last year 2021 transactions and contracts

.السائدة ودون أي شروط تفضيلية

were amounted to SAR 28.79 million. Those are continuing and existing
contracts, that take place in the normal course of business, and in accordance
with the general commercial terms without any preferential treatment.

Approval of the participation of the Board member Mr. Suliman Abdulqader Al  سليمان عبد القادر املهيدب في عمل/املوافقة على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ
.منافس ألعمال الشركة
Muhaidib in a business that competing with the Company's business.
 عصام عبد القادر املهيدب في عمل/املوافقة على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ
Approval of the participation of the Board member Mr. Esam Abdulqader Al
Muhaidib in a business that competing with the Company's business.
منافس ألعمال الشركة
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Approval of the election of the Board members from among the candidates
for the next office term, commencing from 1/07/2022, for a term of three
years, ending on 30/06/2025. The following (11) members who obtained the
highest votes were elected from the nominees list:
1- Mr. Ahmed Abdulrahaman Al Humaidan
2- Mr. Ahmed Wazea AL Qahtani
3- Waled Abdullah Al Ghreri
4- Mr. Suliman Abdulkadir Almuhaidib
5- Mr. Rakan Abdulaziz Alfadl
6- Eng. Mutaz Qusai Al Azzawi
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املوافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة والجديدة التي
ً
م وملدة ثالثة سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ2022/07/01 ستبدأ أعمالها اعتبارا من تاريخ
ً
) عضوا11(  حيث تم انتخاب األعضاء التالية أسماؤهم البالغ عددهم،م2025/6/30
:والذين حازوا على أعلى األصوات من بين قائمة املرشحين
 أحمد عبد الرحمن الحميدان/األستاذ
 أحمد وازع القحطاني/األستاذ
 وليد عبد هللا الغريري/األستاذ
 سليمان عبد القادر املهيدب/األستاذ
 ركان عبدالعزيز الفضل/األستاذ
 معتز قص ي العزاوي/املهندس
11

-1
-2
-3
-4
-5
-6
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7- Mr. Isam Majid Almuhaidib
8- Mr. Bader Abdullah Alissa
9- Mr. Mohamed Ibrahim Alissa
10- Mr. Bader Hamad Alrabiah
11- Mr. Fahad Abdullah AlKasim
Approval of the Savola Group’s Audit Committee formation, and defining its
role, responsibilities, work processes, and the remuneration of its members
for the new office term starting as of 1st October 2022 until 30th September
2025 as follow:
1-Mr. Fahad Abdullah Al Qasim
2- Mr.Mohammed Ibrahim Al Issa
3 Mr.-Badr Hamad Al Rabeaa
4- Mr.Tariq Abdullah Al Garawi
5-Dr.Jassim Shaheen Al Rumaihi

 عصام ماجد املهيدب/ األستاذ-7
 بدر عبد هللا العيس ى/ األستاذ-8
 محمد إبراهيم العيس ى/ األستاذ-9
 بدر حمد الربيعة/ األستاذ-10
 فهد عبدهللا القاسم/ األستاذ-11
املوافقة على تشكيل لجنة املراجعة ملجموعة صافوال وتحديد مهامها وضوابط عملها
ً
م وحتى2022/10/01 ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من
:م وهم كل من2025/09/30
 فهد عبد هللا القاسم/األستاذ-1
 محمد إبراهيم العيس ى/األستاذ-2
 بدر حمد الربيعة/األستاذ-3
 طارق عبد هللا القرعاوي/األستاذ-4
 جاسم شاهين الرميحي/الدكتور-5
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