 CDCاکاؤنٹ نمبر
اکاؤنٹ کا
نمبر.

فولیو نمبر
 I. D.شرکا

پراکسی فارم
میں  /ہم _______________________________ کے ____________________________ اس
ہونے
رکن
/
رکن
ایک
کے
لمیٹڈ
پیویسی
پاکستان
تقرر
سے
طرح
_______________________ (نام) کے ___________________________ (مکمل ایڈریس )
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 .
ہم میں اور میری  /ہماری جانب  ،میں_ _59کمپنی کی ساالنہ جنرل میٹنگ شفیع آباد ،
گھارو  ،ضلع میں منعقد ہونے پر  _October 21, 2022 ،Friday________ . /پر اور
اسکی ہر التوا میں ٹھٹھہ .
س دستخط __________________ کے دن _____________________________________

پر دستخط
روپیہ ایک
ریونیو سٹیمپ

(دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ
دستخط کے ساتھ اتفاق کرنا چاہئے)

نمونہ

اہم
 . 1ایک رکن میں شرکت اور  /اس میں شرکت اور بجائے اس کے ووٹ ڈالنے کے لئے ایک
پراکسی مقرر کرنے کا حقدار کمپنی کی ساالنہ جنرل میٹنگ میں ووٹ ڈالنے کا حق دار.
کوئی شخص پراکسی ،جو رکن نہیں ہے کے طور پر کام کرے گا.
 . 2آلہ پراکسی تقرری رکن (زبانیں) کی طرف سے یا اس کی  /اس کے وکیل ودوت تحریری
اجازت کی طرف سے دستخط کیا جانا چاہئے .رکن ایک کارپوریشن ہے ،اس کے عام مہر آلہ
پر چسپاں کیا جانا چاہئے.
 . 3یہ پراکسی فارم ،ودوت مکمل ،شفیع آباد ،گھارو ،ضلع میں ،کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر
میں جمع کیا جانا چاہئے .ٹھٹھہ 72 ،سے کم نہیں گھنٹے کے اجالس کے انعقاد کے وقت
سے پہلے.
 .4پراکسی مالقات کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیدا کرے گا.
 .5انفرادی  CDCاکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں ،فائدہ مند مالک کے شناختی کارڈ کی
نقل یا پاسپورٹ (ک یس ہو سکتا ہے کے طور پر) گواہی اس پراکسی کے ساتھ فراہم کرنا
ہوگا.
 . 6کارپوریٹ ہستی کی صورت میں ،امیدوار کا نمونہ دستخط کے ساتھ اٹارنی کے بورڈ
آف ڈائریکٹرز کی قرارداد  /پاور اس پراکسی کے ساتھ ساتھ پیش کیا جائے گا.

