


 

  عام اجالس ساالنہ برائے نوٹس

 ۸۲ سوموار عام اجالس ساالنہ  چونتیسواں  کا داران حصص کے لمیٹڈ پاکستان ایڈوس کہ ہے جاتا کیا مطلع نوٹس ہذا بذریعہ

 پالزہ، جے ایف  فلور سیکنڈ ادفتر، رجسٹرڈ  پر معامالت کے دین لین کاروباری ذیل مندرجہ ۰۳: ۰۱صبح بوقت کو ۹۱۰۲ اکتوبر

 ۔ہے پایا قرار میں اسالم مرکز، ۷۔ایف روڈ، کالج

 کاروبار عمومی

 ۔کرنا تصدیق کی منٹ کے اجالس ساالنہ تینتیسواں منعقدہ کو ۸۱۰۲ اکتوبر ۶۲ ۔۱

 وصولی، کی رپورٹ کی آڈیٹرز اور ڈائریکٹر بمع سٹیٹمنٹ مالی شدہ آڈٹ لیے کے سال پذیر اختتام کو ۹۱۰۲  جون ۰۳ ۔۲

 ۔کرنا قبول کو اس اور کرنا زیرغور

 ۔کرنا طے معاوضہ کا ان ر او کرنا ر مقر کو آڈیٹرز لیے کے سال ء  ۰۲۰۲  جون ۰۳ ۔۳

  کاروبار دیگر

یں  اجالس ۔۴ ٻش م ۓ پ ے  جا ک ے ن گرامور وال و دٻ ا۔چیئر کی منظوری سے  ک ٹان م  .ن

 ڈائریکٹرز آف بورڈ بحکم      

  انصاری سبینہ      

  سیکرٹری کمپنی      

 ۹۱۰۲ اکتوبر۷۰:  آباد اسالم

 نوٹس

 گئی رہے بند( دن دونون بشمول) ۹۱۰۲ اکتوبر ۸۲ سے ۹۱۰۲ اکتوبر ۰۲ کتاب کی منتقلی کی حصص

 سینٹر، امیرا ال ،۸۰۴۔۷۰۴ لمیٹڈ،(پرائیویٹ) سروسز  رجسٹرارJWAFFS میسرز موصولی کی رجسٹرار شیئر ٹرانسفر ۔۱

 عمل بروقت پر منتقلی والی ہونے موصول تک ہونے ختم وقت ی ر کاروبا کو ۹۱۰۲ اکتوبر ۹۱ میں کراچی صدر، عراق، شاہراہ

 ۔گا ہو بیان میں اجالس ساالنہ اس مقصد کا ہوگاجس

 تقریر، جگہ کی اس وہ کہ ہے سکتا کر مقرر کو نمائندے کسی وہ یا ہے اہل کا ڈالنے ووٹ رکن دار شرکت میں اجالس ۔۲

 شدہ تصدیق سے نوٹری پھر یا چاہیے ہونے دستخط پر مختارنامہ پاس کے نمائندہ کردہ مقرر  مجازہے کا دینے ووٹ یا موجودگی

 ۔ہونگے کروانے جمع پہلے گھنٹے ۸۴ تقریبا سے اجالس میں آفس رجسٹرڈ کے کمپنی مختارنامہ

 ہیں کروائیں جمع میں سسٹم ڈیپازیٹری سینٹرل کے لیمٹڈ پاکستان آف کمپنی ڈیپازیٹری سینٹرل حصص اپنے نے جنہوں اراکین وہ

 ۔گے کریں پیروی کی ہدایات ذیل مندرجہ سے طرف کی پاکستان آف کمیشن ایکسچینج اینڈ سیکیورٹیز وہ تو

 لیے کے شرکت میں اجالس ۔ ا

 ہیں گئی کی شائع مطابق کے قواعد تفصیالت کی رجسٹریشن کی جس داران کھاتہ ذیلی اور دران کھاتہ پر طور انفرادی ۔۱

 ۔ہوگی کرنی توثیق پر موقع کے اجالس کی پاسپورٹ اصلی یا کارڈ شناختی قومی کمپیوٹرائز مجاز اپنے کو ان

 



 دستخط کے نمونہ کے شخص نامز پر جس مختارنامہ \ قرارداد کی ڈائیریکٹر آف بورڈ میں، معاملہ کے ادارہ کاروبای ۔۲

 ۔گا کریں پیش پر موقع کے اجالس وہ ہوں موجود

 لیے کے تقرری کی نمائندے ۔ب

 ہیں گئی کی شائع مطابق کے قواعد تفصیالت کی رجسٹریشن کی جن داران کھاتہ ذیلی یا داران کھاتہ پر، طور انفرادی ۔۱

 ۔ہوگا کرانا جمع فارم پراکسی مطابق کے باالہدایات مندرجہ کے ان

 ۔چاہیے ہونے درج الزما پر فارم نمبر کارڈ شناختی اور پتہ نام، کے دوگواہان پر فارم پراکسی ۔۲

 ۔ہوگئی کرنا پیش ساتھ کے فارم پراکسی نقول شدہ تصدیق کی پاسپورٹ  یا کارڈ شناختی مجاز کے اورمالک نمائندہ ۔۳

 ۔ہوگا کرنا پیش پاسپورٹ یا کارڈ شناختی اصل پر موقع کے اجالس کو نمائندہ ۔۴

 کے فارم پراکسی دستخط کے نمونہ بمع نامہ مختار \ قراردار کی ڈائریکٹر آف بورڈ میں، صورت کی ادارہ کاروباری ۔۵

 ۔ہوگی کرانا جمع میں کمپنی ہمراہ

 )الزمی) فراہمی کی کارڈ شناختی ۔۳

 کی حصص کے کمپنی پہلے اگر کروایں یادہانی کی فراہمی کی نقل کی کارڈ شناختی دفعہ ایک کو داران حصص ی انفراد

 کارڈ شناختی دارکے کوکھاتہ کمپنی اگر میں صورت ایسی تو گیا کیا مہیانہیں وقت کے لیمٹڈ، پاکستان ڈپازٹری ل سینٹر رجسٹرار،

 ۔گا جائے روکا منافع کا اس تحت کے ۷۱۰۲ ایکٹ کمپنی آف ۳۴۲ سیکشن تو جائے کی نہ فراہم نقل کی

  رجسٹرارJWAFFS میسز کمپنی اطالع کی اس تو ہے واتا کر تبدیل پتہ اپنا اگر وہ کہ ہے درخواست سے داران حصص  ۔۴

 ۔کریں پر پتہ گئے کیے بیان اوپر کو  لمیٹڈ(پرائیویٹ) سروسز

 )الزمی)ادائیگی کی منافع نقد پر طور الیکٹرانک ۔۵

 اکاؤنٹ بینک کےداران  حصص تحت کے ۷۱۰۲ ضابطے کے(تقسیم کی منافع) کمپنیز اور  ۷۱۰۲ ایکٹ کمپنی آف ۲۴۲ سیکشن

 کا اکاونٹ این، اے بی ائی نمبر، فولیو نام، مکمل وہ کہ ہے درخواست سے دار حصص۔ہوں الیکٹرانک بذریعہ منتقلی کی منافع میں

 اپنے درخواست اپنی راست براہ وہ کہ ہے درخواست سے ہولڈر اکاوئنٹ سی ڈی سی۔کریں فراہم کو کمپنی پتہ مکمل اور عنوان

 گئی سکے کر نہیں ادا کو منافع کمپنی میں صورت کی ہونے نہ تفصیالت کی این اے بی ائی مکمل۔سی ڈی سی/بھیجے کو بروکر

 سائٹ ویب ہماری فارم مینڈیٹ کریڈٹ الیکٹرانک لیے کے سہولت کی آپ۔گا جائے روکا کو اس پر ہدایات کی پی سی اسی ایس

www.ados.com.pk حصص اگر میں صورت اسی ہوگئی بھیجنا کو بروکر اپنے کاپی سکین کی فارم شدہ دستخط۔ہے دستیاب پر 

 میسز رجسٹرار شیئر کمپنی ذریعے کے کوریئر یا پوسٹ ہی دونوں تو حصص جسمانی یا ہیں میں فارم اینٹری بک

JWAFFS۔بھیجے پر پتہ گئے کیے بیان اوپر کو  لمیٹڈ(پرائیویٹ) سروسز  رجسٹرار 

  ٹیکس ودہولڈنگ پر منافع ۔۶

 ٹیکس انکم آف  ۰۵۱ سیکشن کٹوتی کی ٹیکس سے رقم کی منافع تھا ہوا موثر  کو  ۹۱۰۲ جوالئی یکم کہ جو ،۹۱۰۲ ایکٹ مالی

 ۔ہے گیا کیا بیان نیچے کہ جیسا ہوگئی مطابق کے ۱۰۰۲ آرڈنینس

  فیصد ۵۱     ہیں آتے میں فہرست والی کرنے ادا ٹیکس جو لوگ وہ

  فیصد ۰۳     ہیں آتے نہیں میں فہرست والی کرنے ادا ٹیکس جو لوگ وہ

 کی منافع ہے سکتی ہو سے www.fbr.gov.pkرسائی کی جس ہے کی لوڈ اپ میں سائٹ ویب اپنی ایل ٹی اے نے ار بی ایف

 ۔گا ہو الگو ٹیکس مطابق کے اس اور گا کریں جانچ کی داران حصص انفرادی نمائندہ کردہ مقرر کا کمپنی وقت کے تقسیم

 



 

  میں صورت کی ہونے کھاتہ مشترکہ

 کے کھاتے مشترکہ کے  داران حصص کہ جو ہے الزمی کرنا پیروی کی ہدایات کی ریگولیٹرز لیے کے بنانے قابل کو کمپنی

 کی ٹیکس سے میں منافع کے کمپنی( ہے کیا نہیں نے ہولڈز شیئر پرنسپل کاتعین داران حصص جہاں) کریں معین کو تناسب

 ہر ہے کھاتہ مشترکہ کا ان کہ جو کریں پیش کو تفصیالت کی تناسب وہ کہ ہے جاتی کی درخواست سے داران حصص کٹوتی،

ََ  فرد   تو ملتی نہیں معلومات کوئی کو کمپنی اگر میں صورت ایسی۔ہے ہوتی کٹوتی کی ٹیکس میں مد کیداران  حصص  منافع فرَد

 ۔ہوگئی میں مد اسی بھی کٹوتی کی ٹیکس  اور گئی جائے سمجھ تقسیم کی

  سہولت کی کانفرنس ویڈیو ۔۷

 میں شہر ہیں بالسکتے کو اراکین کے کمپنی پہلے دن سات سے انعقاد کی اجالس عام تحت کے دفعات کی ۷۱۰۲ ایکٹ کمپنی

 ساالنہ اراکین ایسی اور کیاجائے مہیا لنک ویڈیو کو اس ہو، رکھتا سرمایہ شدہ ادا کل فیصد ۰۱ کا کمپنی جو ہو، پذیر رہائش

 فارم ہوا دیا پر سائٹ ویب کی کمپنی تو ہیں چاہتے کرنا حاصل فائد سے سہولت اس آپ اگر ہیں سکتے کر شرکت میں عام اجالس

 ۔بھیجوادیں کو کمپنی اور کریں پر

 سے اجالس تو ہیں جاتے ہو مکمل ات معیار اگر گی کریں تعین کا جگہ اور موجودگی کی اراکین لیے کے کانفرنس ویڈیو کمپنی

 ۔اٹھائے فائدہ سے سہولت اس آپ تاکہ جائے کی فراہم معلومات مکمل پہلے دن سات

 پیش نامہ اقرا ایک ساتھ کے رجسٹرارحصص کے کمپنی وہ تو ہیں کرتے دعوی کا اخراج سے  زکوۃ  جودار حصص ۔۸

 ۔کریں

 سلسلے اس گئی رکھے برقرار کو سائٹ ویب اپنی کمپنی ہر جہاں ۴۳۶(ائی)\۴۱۰۲ نمبر او ار ایس نے پی سی ای ایس ۔۹

 اختتام کے  ۹۱۰۲ جون ۰۳ سال کہ جو رپورٹ ساالنہ کی کمپنی اپنی  ہولڈر حصص کہ گئے کریں پسند ہم کہا نے او ار ایس میں

 ۔کریں فراہم رسائی مکمل کی اس اور کریں شائع پر سائٹ ویب اپنی کو اس ہے کی

 تقسیم کی رپورٹ ساالنہ میل ای بذریعہ ۔۰۱

 رپورٹ ڈائریکٹرز اور رپورٹ آڈیٹ اسٹیٹمنٹ، مالی ساالنہ کی ان کو کمپنیوں تحت کے ۷۱۰۲ ایکٹ کمپنی ،۳۲۲(۶) سیکشن

 حصص کے کمپنی ۔کرنا کو داران حصص میل ای بذریعہ نوٹس کا عام اجالس ساالنہ اور( رپورٹ ساالنہ۔)ہے اجازات کی وغیرہ

 تو ہو مہیا ذریعہ کے میل ای کو ان عام اجالس ساالنہ برائے نوٹس اور رپورٹ ساالنہ کی کمپنی کو ان کہ ہیں چاہتے جو  داران

 ۔کریں فراہم کو لیمٹڈ پاکستان آف کمپنی ڈپازٹری مرکزی معلومات مکمل پر سائٹ ویب کی کمپنی وہ کہ ہے درخواست سے ان

  ڈی وی ڈی/ بی ایس یو/ ڈی سی بذریعہ گردش کی کھاتوں شدہ آڈٹ ساالنہ ۔۱۱

 تاریخ ۰۷۴(۱) ۶۱۰۲ او ار ایس بذریعہ تحت کے ہدایات کردہ مہیاہ  سے طرف کی پاکستان آف کمیشن  ایکسچنج  اینڈ سیکورٹی

 رجسٹرڈ ڈی وی ڈی/ بی ایس یو/ ڈی سی بذریعہ گردش کی کھاتوں شدہ آڈٹ ساالنہ کمپنی کہ ہے دی اجازات نے ۶۱۰۲ مئی ۱۳

 کی کمپنی کہ جو گا کریں فل کو فارم اس وہ تو ہو چاہیے کاپی ہارڈ کی سٹیٹمنٹ مالی کو ہولڈجس حصص  ہیں سکتے کر پر پتے

 ۔گا بھیجے میں کمپنی واپس کو اس اور www.ados.com.pk ہے دستیاب پر سائٹ ویب

 منافع دعویدار غیر ۔۲۱

 سال تین وہ اور جائے کیا سے طرف کی کمپنی اعالن کا منافع یا حصص بھی کوئی تحت کے   ۷۱۰۲ ایکٹ کمپنی۴۴۲ سیکشن

 ۔یگ جائے کو حکومت وفاقی تحت کے ۷۱۰۲ ایکٹ کمپنی  منتقلی کی کی تواس ہو بالمعاوضہ یا دعوایدر غیر لیے کے

 بیلٹ پوسٹل ۔۳۱

 بلیٹ پوستل اور ۳۴۱۔۵۴۱ سکیشن کے  ۷۱۰۲ ایکٹ کمپنی ہیں سکتے کر لیے کے حق کے ووٹ استعمال کا بیلٹ پوسٹل اراکین

 ۔ہے عمل قابل یہ تحت کے ۸۱۰۲ ریگولیشن


