
پاکستان پی وی سی لميٹڈ                                     
 اطالع نامہ، ساالنہ اجالِس عام

  
کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام پاکستان پی وی سی لميٹڈ، شفيع آباد،  2017اکتوبر  28واں ساالنہ اجالِس عام بروز ہفتہ بتاريخ 54ہرگاه اطالعِ عام دی جاتی ہے کہ کمپنی کا 

  بجے منعقد کيا جائے گا،اجالس کی کارروائی مندرجہ ذيل پر مشتمل ہو گی: 9گهارو، ضلع ٹهٹهہ ميں صبح 
 

  عمومی کارروائی
 

 ويں اجالِس عام کی کارروائی کی تصديق کرنا 53کو منعقده کمپنی کے  2016اکتوبر 29مورخہ  .1
کو ختم ہونے والے مالی سال کے ليے کمپنی کے آڈٹ شده اکاؤنٹس کے ساته ساته ڈائريکٹرز اور آڈيٹروں کی رپورٹوں کی وصولی، ان پر  2017جون  30مورخہ  .2

 غوروحوض اورمنظورکرنا۔
 ڈيٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔کو ختم ہونے والے مالی سال کے ليے آ  2018جون  30مورخہ  .3

 
 

 ديگر کوئی کارروائی
  چيئرمين کی اجازت سے کمپنی کے امور کے متعلق کوئی اور کارروائی عمل ميں النا  1
  

  بحکم بورڈ(آصف شفيع)کمپنی سيکرٹری              2017ستمبر 23اسالم آباد:
 

 نوٹس:
 

  (بشمول دونوں تاريخوں کے)بند رہيں گی۔2017اکتوبر  28تا  2017اکتوبر 19کمپنی کی شيئر ٹرانسفر بکس مورخہ   1
ے ليے بطور اجالس ميں شامل ہونے اور ووٹ دينے کی اہليت رکهنے واال رکن کسی اور فرد کو اپنی جانب سے اجالس ميں شرکت کرنے، بولنے يا ووٹ دينے ک  2

  نمائنده نامزد کر سکتا ہے۔
جواس اجالس ميں ووٹ دينے کا اہل ہو اس کے ليے ضروری ہے کہ وه اپنی شناخت ثابت کرنے کے ليے اپنے  انفرادی مستفيد کننده مالکسی ڈی سی کا کوئی بهی   3

مجاز کی جائے جبکہ ہمراه اصل شناختی کارڈ لے کر آئے۔ نمائندے کے تقرر کی صورت ميں شيئرہولڈرز کے شناختی کارڈز کی نقول نمائندگی فارم کے ساته منسلک 
پنے ساته ايسی صورتوں نمائنده اجالس ميں شرکت کے وقت اپنے اصلی شناختی کارڈيا پاسپورٹ کو دکها کر اپنی شناخت کروائے گا۔ کارپوريٹ اراکين کے نمائندگان ا

  ميں درکار ضروری دستاويزات ساته لے کر آئيں گے۔
اويز اور مختار نامہ يا کوئی اور دستاويز جو کہ باقاعده طور پر نوٹری سے تصديق شده ہو، کمپنی مؤثر ہونے کے ليے ضروری ہے کہ مجاز نمائندے کے تقرر کی دست  4

  گهنٹے قبل پہنچ جانی چاہئيں۔ 72کے رجسٹرڈ دفتر ميں اجالس سے 
صرف حصص دار حصص  ،یکمپنفہرست  ،18/2017سرکلر نمبر  یپ یس یا سيا سے منسلک، 2017 ،یمئ 31کے مطابق،  242 کشنيکے س 2017 کٹ،يا یکمپن  5

ہذا قانون کے مطابق آپ کے مستقبل کے  ضرورت ہے. یحصص داروں کو نقد رقم ادا کرنے ک عےيموڈ کے ذر کٹرانکيال ںياکاؤنٹ م نکينامزد کرده ب عہيکے ذر
کرده معلومات  انيپر درج فارم پر ب www.pakistanpvc.comسائٹ  بيو یک یآپ کو کمپن ،ۓحاصل کرنے کے ل ںياکاؤنٹ م نکيمنافع کو براه راست آپ کے ب

فارم  ٹيفکياگر حصص کاغذ سرٹ يا ں،يجيبه کو  ٹڈيلم یس یڈ یساپنے بروکرز /  تو ںيمنعقد ہوتے ہ ںيشکل م کٹرانکيحصص الاگر  ۔ضرورت ہے یفراہم کرنے ک
#  یلي، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، الہور، ٹM/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1  - K کا پتہ کا حصص رجسٹرار یکمپن تو ںيمنعقد ہوتے ہ ںيم

  .corplink786@gmail.com اي 042.35916714
 M/s Corplink (Private) Limited, Wings ںيم سيڈريکے ا یکے حصول رجسٹر یفکس نمبر پر، کمپن اي ليم یہے کہ ا یجات یسے درخواست ک نياراک  6

Arcade, 1 - K، ليم یا اي  042.35916714#  یليکمرشل، ماڈل ٹاؤن، الہور، ٹ  corplink786@gmail.com  اي یس یآئ نيا یس ان کے درست یفوٹوکوپ، پر 
  ۔ ںيفراہم کر کرنے کے لئے ليتعم یک نيمتعلقہ قوان کو یکمپن ہے، ايگ ايک ںيپہلے فراہم نہ وج اگر،پاسپورٹ  )ںيصورت م یکهونے  یملک ري(غ

  

 .www.pakistanpvc.com ہے موجود سائٹ پر بيو یک یکمپن گوشوارے یاتيمال  7
  


