HIRA TEXTILE MILLS LIMITED
NOTICE FOR ELECTION OF DIRECTORS
Notice is hereby given that in accordance with the provision of section 159(4) of
companies act 2017, the following persons have filed with the company notices of
their intention to offer themselves for election of directors: 1. Mr. Muhammad Tariq 2. Mr. Saeed Ahmad Khan

3.Mr. Azhar Waheed

4. Mr. Muhammad Awas Qurni Chudary 5. Mr. Muhammad Hasnain Saeed Sohbin
6. Mrs. Zanib Malik (Independent Director) 7. Mr. Shaukat Nazir Malik (Independent
Director)
The independent director fulfilled all the legal requirements of independent director.
Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more
than the number of directors fixed U/S 159(4) of the companies act 2017, the above
named seven candidates shall be deemed to have been elected as directors at the
forthcoming EGM to be held on 31-03-2022 (Thursday) at registered office 44-E/1
Gulberg III Lahore. The tenure of the office of directors will be commenced from 0104-2022 to 31-03-2025 for the period of 3 years.

Saeed Ahmad Khan
Company Secretary
Lahore:
March 24, 2022

حرا ٹیکسٹائل ملز لیمیٹڈ
اطالع برائے انتخاب ڈائریکٹران
بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ –  2017کی دفعہ ) 159(4کے تحت
مندرجہ ذیل افراد نے بطور ڈائریکٹر انتحاب کے لئے اپنے اپ کو پیش کیا ہے اور کمپنی
کو بذریعہ نوٹس آگاہ کر دیا ہے۔
-1مسٹر محمد طارق  -2مسٹر سعید احمد خان  -3مسٹر اظہر وحید  -4مسٹر محمد اویس
قرنی چوہدری  -5مسٹر محمد حسنین سعیدسوہبن  -6مسز زینب ملک ( انڈپینڈنٹ
 -7مسٹر شوکت نذیر ملک (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر)
ڈائریکٹر)
انڈیپندنٹ ڈائریکٹر قانون کی وضاخت کے مطابق آزاد امیدوار کے معیار کو پورا کرتے
ہیں۔چونکہ جن افراد نے اپنے آپ کو انتحاب کے لئے پیش کیا ہے ان کی تعداد کمپنیز ایکٹ
 2017کی دفعہ ) 159(4کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے ذیادہ نہیں ہے اس لئے
مندرجہ باال افراد کو 31مارچ 2022بروز جمعرات کو منعقد ہونے والے غیر معمولی
اجالس عام بمقام 44-E/1گلبرگ 3میں کمپنی کے بطور ڈائریکٹر منتحب تصور ہونگے۔
دائریکٹر کے دفتر کی مدت تین سال کے لئے ہے جوکہ یکم اپریل  2022 سے 31مارچ
 2025تک ہے۔

الہور

سعید احمد خان

24مارچ 2022

کمپنی سیکرٹری

