
Folio No. CDC Account No. 
 Participant 

I. D. 
Account 
No. 

 

 

 

  

 

PROXY FORM 
 

I/We _______________________________of ____________________________being 

a member / members of PAKISTAN PVC LIMITED hereby appoint 

_______________________ (name) of ___________________________(Full address) 

another member of the company or failing him / her ______________________ (name) 

of __________________________________________ (Full address) another member 

of the company as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/us behalf, at 

the 57th  Annual General Meeting of the company to be held at Shaffiabad, Gharo, Distt. 

Thatta on Friday, October 23, 2020 and at every adjournment thereof. 

Signed this __________________day of _____________________________________ 

 
 
 

(Signature should agree with the specimen 
signature registered with the company) 

 
Important 
 
1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of the company 

entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him / her.  No person shall 
act as proxy, who is not a member. 

2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member (s) or by his/her 
attorney duly authorized in writing.  If the member is a corporation, its common seal 
should be affixed to the instrument. 

3. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the company’s Registered 
Office, at Shaffiabad, Gharo, Distt. Thatta, not less than 72 hours before the time of 
holding the meeting. 

4. The Proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the 
Meeting. 

5. In case of individual CDC Account holders, attested copy of CNIC or passport (as 
the case may be) of the beneficial owner will have to be provided with this Proxy. 

6. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with 
specimen signature of the nominee shall be submitted along with this Proxy. 

Signature on 
Rupee One 

Revenue Stamp 



 
 اکاؤنٹ نمبرCDC  فولیو نمبر

    .I. D شرکا 

 
اکاؤنٹ کا 

 نمبر.

 

 

 

  

 

 پراکسی فارم
 

میں / ہم _______________________________ کے ____________________________ اس 

طرح سے تقرر پاکستان پیویسی لمیٹڈ کے ایک رکن / رکن ہونے 

________________ )مکمل ایڈریس ( _______________________ )نام( کے ___________

کمپنی کے ایک اور رکن یا __________________________________________ )مکمل 

ایڈریس( اس / اس ______________________ )نام( میں ناکام رہنے کے ایک اور رکن 

 میرے / ہمارے پراکسی کے طور پر کمپنی میں شرکت اور میرے لئے ووٹ ڈالنے کے لئے .

_ کمپنی کی ساالنہ جنرل میٹنگ شفیع آباد ، 57_یں اور میری / ہماری جانب ، میںہم م

_ پر اور dayFri ،20, 203October 2________گھارو ، ضلع میں منعقد ہونے پر / . 

 اسکی ہر التوا میں ٹھٹھہ .

 

 س دستخط __________________ کے دن _____________________________________

 

 

 

 

 

 

 
)دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ نمونہ 

 دستخط کے ساتھ اتفاق کرنا چاہئے(

 

 اہم

 

. ایک رکن میں شرکت اور / اس میں شرکت اور بجائے اس کے ووٹ ڈالنے کے لئے ایک 1

دار. پراکسی مقرر کرنے کا حقدار کمپنی کی ساالنہ جنرل میٹنگ میں ووٹ ڈالنے کا حق 

 کوئی شخص پراکسی، جو رکن نہیں ہے کے طور پر کام کرے گا.

. آلہ پراکسی تقرری رکن )زبانیں( کی طرف سے یا اس کی / اس کے وکیل ودوت تحریری 2

اجازت کی طرف سے دستخط کیا جانا چاہئے. رکن ایک کارپوریشن ہے، اس کے عام مہر آلہ 

 پر چسپاں کیا جانا چاہئے.

، ودوت مکمل، شفیع آباد، گھارو، ضلع میں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر . یہ پراکسی فارم3

سے کم نہیں گھنٹے کے اجالس کے انعقاد کے وقت  72میں جمع کیا جانا چاہئے. ٹھٹھہ، 

 سے پہلے.

 . پراکسی مالقات کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیدا کرے گا.4

میں، فائدہ مند مالک کے شناختی کارڈ کی  اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت CDC. انفرادی 5

نقل یا پاسپورٹ )کیس ہو سکتا ہے کے طور پر( گواہی اس پراکسی کے ساتھ فراہم کرنا 

 ہوگا.

. کارپوریٹ ہستی کی صورت میں، امیدوار کا نمونہ دستخط کے ساتھ اٹارنی کے بورڈ 6

 کیا جائے گا.آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور اس پراکسی کے ساتھ ساتھ پیش 

 

 ر دستخطپ

 روپیہ ایک

 ریونیو سٹیمپ
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The Companies (E-voting) Regulations, 2016 

 
“I/we ………………… of ………………… in the district of ………..…….. being member of 

Pakistan PVC Limited and a holder of ……………. Ordinary Shares as per Register Folio No. 

……………... hereby opt for e-voting through intermediary and hereby consent the appointment 

of execution officer ………………… as proxy and will exercise e-voting as per the Companies 

(E-voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions. 

My secured email address is ………….., please send login details, password and electronic 

signature through email. 

 

Day of ……………………….                                    ……………………………..………. 

                                                                                      Signature should agree  

                                                                                      With the specimen signature 

                                                                                      Registered with the Company 

Signed in the presence of : 

 

…………………………………                             …………………………………….. 

Signature of Witness                                                   Signature of Witness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016کمپنیوں)ای ووٹ( مقررین، 
 

  
"میں / ہم ..................... ..................... ضلع میں ......... .. 

...... .. پاکستان پیویسی لمیٹڈ کا ایک رکن اور ............... کا حامل. رجسٹر 

............ کے مطابق عام حصص ... اس طرح سے وسطی فولیو نمبر ..............

ایگریٹ کے ذریعہ ای ووٹ لینے کا اختیار ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پروسیسنگ آفیسر 

کی تقرری کی منظوری دیتا ہے ..................... پراکسی کے طور پر اور اس کے 

اور اس کے  2016ررین، مطابق ای ووٹنگ کا استعمال کریں گے. کمپنیاں )ای ووٹ( مق

 عالوہ قراردادوں کے لئے سروے کے مطالبہ.

میرا محفوظ ای میل پتہ ............ ..، برائے مہربانی الگ ان کی تفصیالت، پاس ورڈ 

 اور ای میل کے ذریعے الیکٹرانک دستخط بھیجیں.

 
   .............................                                                                       ……………………….کا دن 

 دستخط متفق ہونا چاہئے                                                                         

 نمونہ دستخط کے ساتھ                                                                                                                            

 کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ                                                    

 کی موجودگی میں دستخط:

 

 ......................                                                    ............................. 

 گواہ گواہی کا دستخط                                                                           گواہ گواہی کا دستخط   

 پر دستخط

 روپیہ ایک

 ریونیو سٹیمپ


