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ڈ، شفیع آباد، پاکستان پی وی سی لمیٹکو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام  2020اکتوبر  23بتاریخ  جمعہواں ساالنہ اجالِس عام بروز 57ہرگاہ اطالعِ عام دی جاتی ہے کہ کمپنی کا 

 کیا جائے گا،اجالس کی کارروائی مندرجہ ذیل پر مشتمل ہو گی:بجے منعقد  9گھارو، ضلع ٹھٹھہ میں صبح 
 

 عمومی کارروائی
 

 ویں اجالِس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا 56کو منعقدہ کمپنی کے  2019اکتوبر 26مورخہ  .1
کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹروں کی رپورٹوں کی وصولی، ان پر  2020جون  30مورخہ  .2

 غوروحوض اورمنظورکرنا۔
 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ 2021جون  30مورخہ  .3

 ائیدیگر کوئی کاررو
 چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے امور کے متعلق کوئی اور کارروائی عمل میں النا 1

 
 شفیع(کمپنی سیکرٹری لیعدبحکم بورڈ)ا       2020ستمبر 18اسالم آباد:

 
 نوٹس:

 

 )بشمول دونوں تاریخوں کے(بند رہیں گی۔2020اکتوبر  23تا  2020اکتوبر 16کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ  1
ے لیے بطور اجالس میں شامل ہونے اور ووٹ دینے کی اہلیت رکھنے واال رکن کسی اور فرد کو اپنی جانب سے اجالس میں شرکت کرنے، بولنے یا ووٹ دینے ک 2

 نمائندہ نامزد کر سکتا ہے۔
ے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی مستفید کنندہ مالک جواس اجالس میں ووٹ دینے کا اہل ہو اس کے لی 3

کی جائے جبکہ مجاز ہمراہ اصل شناختی کارڈ لے کر آئے۔ نمائندے کے تقرر کی صورت میں شیئرہولڈرز کے شناختی کارڈز کی نقول نمائندگی فارم کے ساتھ منسلک 
و دکھا کر اپنی شناخت کروائے گا۔ کارپوریٹ اراکین کے نمائندگان اپنے ساتھ ایسی صورتوں نمائندہ اجالس میں شرکت کے وقت اپنے اصلی شناختی کارڈیا پاسپورٹ ک

 میں درکار ضروری دستاویزات ساتھ لے کر آئیں گے۔
ے تصدیق شدہ ہو، کمپنی مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجاز نمائندے کے تقرر کی دستاویز اور مختار نامہ یا کوئی اور دستاویز جو کہ باقاعدہ طور پر نوٹری س 4

 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔ 72کے رجسٹرڈ دفتر میں اجالس سے 
، فہرست کمپنی، صرف حصص دار حصص 18/2017سے منسلک، ایس ای سی پی سرکلر نمبر  2017مئی،  31کے مطابق،  242کے سیکشن  2017کمپنی ایکٹ،  5

ڈ کے ذریعے حصص داروں کو نقد رقم ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہذا قانون کے مطابق آپ کے مستقبل کے کے ذریعہ نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک مو
پر درج فارم پر بیان کردہ معلومات  www.pakistanpvc.comمنافع کو براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کے لۓ، آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ 

اگر حصص کاغذ سرٹیفکیٹ فارم  یابھیجیں،  لمیٹڈ کو  فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حصص الیکٹرانک شکل میں منعقد ہوتے ہیں تو اپنے بروکرز / سی ڈی سی
، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، الہور، ٹیلی # M/s Corplink (Private) Limited ,Wings Arcade ,1 - Kکا پتہ  میں منعقد ہوتے ہیں تو کمپنی کا حصص رجسٹرار

 .corplink786@gmail.comیا  042.35916714
 M/s Corplink (Private) Limited, Wingsاراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ ای میل یا فکس نمبر پر، کمپنی کے حصول رجسٹری کے ایڈریس میں  6

Arcade ,1 - Kای میل یا  042.35916714ہور، ٹیلی # ، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، ال  corplink786@gmail.com  پر ، فوٹوکوپی ان کے درست سی این آئی سی یا
 ۔ فراہم کریں )غیر ملکی ھونے کی صورت میں( پاسپورٹ ،اگر جو پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے، کمپنی کو متعلقہ قوانین کی تعمیل کرنے کے لئے

  

 .www.pakistanpvc.comمالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے  7
 

 سیڈریا لیم ینامزد ا التیہے کہ وہ اپنے تفص یگئ یان سے درخواست ک ںیشرکت کے خواہاں ہ ںیاجالس م یجو ساالنہ عموم افتگانیحصص  8
pakpvc.CG@shavyl.com ۔ ںیکروائ شنیرجسٹر کو 2020،  20( اکتوبر 00: 5اوقات کے اختتام سے )شام  یکاروبار کر جیپر بھ 

  

 سیاڈر لیم یا نمبر لیس .CNIC No./ NTN NO. Participant ID/Folio No حصص دار کا نام
 

 ۔ںیہ یجائے گا جنہوں نے تمام مطلوبہ معلومات فراہم ک ایک لیم یکو ا وںیہولڈرز / پراکس ئریلنک رجسٹرڈ ش بناریو .9
 

 

http://www.pakistanpvc.com/

