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Schedule I to the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 

 
Following information is being sent to the members along with the letter of offer for right issue by 
a listed company:  
(A) Information pertaining to company offering right issue:  
 
(a) Company profile and history  
 
Name of Company Oilboy Energy Limited 

(Formerly Drekkar Kingsway Limited) 

Incorporation date   June 28, 1993 

Date of commencement of business June 29, 1994 

Corporate Universal Identification Number 
(CUIN) 

0030651 

Website address and web-link where latest 
available financial statements are placed (in case 
of listed company)  

www.drekkarkingsway.com 

Contact details for shareholder facilitation (in 
form of postal address, phone number or email 
address)  

Inamullah 
Company Secretary 

Office Block: Farmhouse No. 16, Street 
No. 12, Chak Shahzad, Islamabad. 

Phone no. (051) 2726543-4 
(042) 36304408 

 

 
 (b) Profile of management and sponsors  
 

Profile of directors (names, executive/ 
nonexecutive/ independent/nominee director and 
tenure of directorship held)  

Annexure - A 

other directorships held (provide names of the 
company(ies)) 

Annexure - A 

 
(c) Name(s) of the statutory auditor(s)  
 

Kreston Hyder Bhimji & Co.,  Chartered Accountants 

 
(d) Existing capital indicating classes of shares, if any, separately  
 

 Amount Divided into no. of 
Ordinary Shares 

Face (Par) Value per 
Share 

Authorized Capital 1,600,000,000 160,000,000 10.00 

Paid-up Capital 100,000,000 10,000,000 10.00 
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(e) Name of holding company, if any  
 

Not Applicable 

 
(f) Financial highlights of company 
for preceding three years including 
revenue/ sales, gross profit, profit 
before interest, tax, profit after tax, 
accumulated profit or (loss), total 
assets, total liabilities, net equity, break 
up vale per share, earnings per share, 
dividend, if any, bonus issue, if any.  

 
(g) Financial highlights for preceding 
one year of consolidated financial 
statements same as (f) above, if any  

Not Applicable 

 
(h) Detail of issue of capital in previous five years         Not Applicable 
 

Year Basis Issue Size Issue Price per 
Share 

Utilization of Funds 

     

 
(B) Details of the current right issue   
 

Description of 
the Issue 

Size of the Issue Issue Price per 
Share 

No. of Shares Face (Par) Value 
per Share 

150% Right 150,000,000 10.00 15,000,000 10.00 

 

Basis of determination of 
price of the right issue 

Par Value 

Proportion of new issue to 
existing issued shares with 
condition, if any 

15 Right Shares for every 10 Ordinary Shares held i.e. 150% 
Right Issue at par value of Rs. 10/- per share 

Average market price of the 
share of the company during 
the last six months 

18.15 

Date of meeting of board of 
directors (BOD) wherein the 
right issue was approved 

May 12, 2022 
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Names of directors attended 
the BOD meeting 

 
Justification for the issue  

Details of the main objects for raising funds through present right issue: 

1. detail of project The purpose of the Issue: 

• Working Capital Requirement related to Trading Activities of 
Coal, Lubes, LPG and other Energy Products. 

• Repayment of issue expenses, trade and other liabilities; 
 
The funds generated from the further issue of capital will be 
utilized in the trading business of “energy products” as 
illuminated in the “Revival Business Plan”. 
 

2. total funds required for 
the project 

"Revival Business Plan" is already approved by the 
shareholders in their annual general meeting held on October 
22, 2021. Total financing plan is of Rs. 1,400million. In the first 
phase, funds (i.e. Rs. 150.00 million) are being raised partially 
because of the prevailing market conditions. 

3. percentage of funds 
required financed 
through the right issue 

100% 
 

4. percentage of funds 
required financed from 
other sources, if any  

Not Applicable 

5. time of completion of 
project 

01-03months 

Expected benefits of the issue to the company and its members (description and 
amount) 

“Revival Business Plan” is already approved by the shareholders in their annual 
general meeting held on October 22, 2021. Total financing plan is of Rs. 1,400million. 
In the first phase, funds (i.e. Rs. 150.00 million) are being raised partially because of 
the prevailing market conditions. 
“Revival Business Plan” is also available at www.drekkarkingsway.com 
 
Disclaimer: 
The success of any investment depends on many factors some of which are under the control 
of the Company but many of which rely on the market and general business environment. The 
management of the Company has made the above projections on the best estimate basis. 
However, actual results and outcome may be different due to changed market and business 
environment and factors beyond the management’s control and anticipation. 
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 Financial effects arising from right issue 

1. increase in paid-up 
share capital 

Rs. 150,000,000 divided into 15,000,000 Ordinary Shares of Rs. 
10/- each 

2. net asset/breakup value 
per share before and 
after right issue 

Book Value before Right - Rs. (6.62) 
Book Value After Right    - Rs. 5.58 

3. gearing ratio before and 
after right issue 

Gearing Ratio before Right – (1.44) 
Gearing Ratio after Right  - 1.13 

Total expenses to the issue 

1. bankers’ commission 300,000  

2. underwriting  3,000,000  

3. consultant to the issue  3,000,000  

4. others  300,000  

 

(C) Information regarding risk and risk mitigating factors, as applicable:  

risks relating to the project 
for which proceeds of the 
right issue are to be utilized  

Please refer for detail Annexure B  
 

risks relating to 
subscription/under-
subscription of right issue  

1. Right Issue is fully underwritten; 
2. Market value of the share (ex-right price) is well above the 

Right price so there is minimal likelihood of 
undersubscription. 

material contingencies  No material contingencies exist 

material commitments No material commitment exist 

any adverse issue reported 
by the auditor in their audit 
reports in previous five 
years  

Not Applicable 

names of underwriters, (if 
required) 

1. Dawood Equities Limited 
2. Adam Securities Limited 

 
(D) Eligibility criteria & associated matters:  
 

members’ eligible / entitlement of getting 
the Letter of Right  

the close of trading business on May 23, 2022, will 
be treated as the time for the purpose of 
entitlement of Right Shares 

bankers to the issue  1. Faysal Bank Limited 
2. JS Bank Limited 

date upto which the offer, if not accepted, 
shall be deemed to have been declined  

Last date for acceptance and payment: July 05, 
2022 

Mode of acceptance (only through banking channel)  

1. bank account number  Name of Bank Account No. 

Faysal Bank Limited 3192301000002429 

  

JS Bank Limited 1984041 
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2. date by which amount to be credited 
in bank account to constitute valid 
acceptance  

Last date for acceptance and payment :  
July 05, 2022 

3. number and date of pay order / bank 
draft and other banking instrument.  

Pay order/ bank draft or Cheque in favour of  
“Oilboy Energy Limited Right Subscription 
Account” 
On or before July 05, 2022 

  

 
(E) Any other material information that may have direct or indirect bearing on the 
investment decision. 
 

Detailed Business and Financial Plan is available at www.drekkarkingsway.com.  

The said plan is also disseminated to PSX with the announcement of Right Issue on October 
22, 2021. 
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Profile of Directors                  ANNEXURE - A 

Sr. Names of Director Address Brief Profile Directorship held in other 
Companies 

1 
 

Amir Zia 
Non-Executive Director/ 
Chairman 

56-C, Valencia 
Lahore 

Mr. Zia is on Board of Director of Assetplex Modaraba Investment Limited 
and represents as a non-executive Director of Modaraba Al-Mali. He is a 
Chartered Management Accountant by Qualification, having qualified 
CIMA – UK exams. Since qualifying, he has obtained vast experience in 
various strata of the field of finance including strategic planning, industry 
analysis, financial and economic analysis, project evaluation and 
management, treasury management as well as international trade and 
finance.  
Mr. Zia previously served as the Group Chief Financial Officer of Treet 
Group of Companies and played an instrumental part in the expansion & 
diversification of Treet Corporation Limited. Experienced in strategic level 
leadership and development of long-term plans for market institutions, 
entities and social/private sector initiatives. Following positions were/are 
held: 
▪ Director (Non-Executive) - Loads Limited  
▪ Director (Non-Executive) - Hi-Tech Alloy Wheels Limited  
▪ Director (Non-Executive) - Specialized Auto Parts (Private) Limited  
▪ Director (Non-Executive) - Multiple Auto Parts (Private) Limited  
▪ Member/ Secretary General - Society for Cultural Education  
▪ Director (Non-Executive) - ZIL Limited 
▪ Director (Non-Executive) - Systems Limited 
▪ Director (Non-Executive) - Renacon Pharma Limited 
▪ Member - Listing Committee - Pakistan Stock Exchange Limited 
▪ Director (Independent) - Citi Pharma Limited 
Director (Independent) - Yaqeen Developers Limited 

▪ LSE Financial Services Limited 
▪ Oilboy Energy Limited 
▪  

2 
 
 

Farhan Abbas Sheikh 
Non-Executive Director 

X Park View, 
House no 53-A, 
Phase 8, DHA 
Lahore Cantt, 
District Lahore 
Pakistan 

Farhan Abbas Sheikh, a professional banker in his early career, has been 
associated with national and international banking organizations. He has 
had outstanding experience with leading banks such as Deutsche Bank, 
Singapore Bank (assigned in Pakistan), Habib Bank Ltd. and Barclay’s 
Bank International, Dubai.  
He returned to Pakistan in 2011 and became a full-time entrepreneur 
through partnership in Gas & Oil Pakistan Ltd. Under his leadership the 
company grew tremendously. 
His educational qualifications include BCS, BSC Finance, MBA & LLB. 

▪ Oilboy (Private) Limited 
▪ Flow Logistics (Private) Limited 
▪ The Corner Stores (Private) Limited 
▪ Express Maintenance (Private) 

Limited 
▪  

3 
 

Fatima Jamil sheikh 
Chief Executive Officer 
Executive Director 

House No. 67/2, 
St. No 04, 
Khayaban E 
Badban DHA 5, 
Karachi 

Fatima Jamil Sheikh is a SME and a thorough professional with 15 years 
of experience under her belt Fatima has led many successful projects, 
her profile consists of working with big names like IBM, Siemens, British 
Tobacco, Shell, Habib Group of Companies, Honda Atlas, Ali Gohar 
Pharmaceuticals and Pakistan Petroleum and national and global 
template rollouts. 
Fatima has been double hatting and performing two roles with SGC. 
In the capacity of Director, she’s managing and leading the entire Corner 
Store and as the Head of People Excellence she’s supervising and 
managing the entire HR function for the group. 
Her qualifications and professional qualifications include MBA (MIS) and 
SAP Certification. 

▪ The Corner Stores (Private) Limited 
▪  

4 Farkhanda Abbas 
Non-Executive Director 

X Park View, 
House no 53-A, 
Phase 8, DHA 
Lahore Cantt, 

An esteemed business woman with a high business acumen and 
expertise in leading high performing teams. 
She has been working with Oilboy (Private) Limited and Flow Logistics 
for the last four years in a director’s capacity and both the companies 
have seen great growth in her direction.  

▪ Oilboy (Private) Limited 
▪ Flow Logistics (Private) Limited 
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District Lahore 
Pakistan 

5 Abdul Wahid Qureshi 
Independent Director 

House no 554-AA, 
mohalla phase 4 
Defence housing 
authority, Lahore 
cantt, Lahore 

He is an FCA from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan 
(ICAP). He has vast senior leadership experience in large multi-national 
and national companies such as Levis Strauss Pakistan and Rafhan 
Maize Products Company Limited and Nishat Mills etc. Presently, he is 
serving as the CFO of Berger, a PSX listed company. 

▪ Berger Paints 
▪ Levi Strauss Pakistan Pvt Ltd 

6 Gull Zaiba Jawad 
Independent Director 

DHA 02, House 
No. 24, Street No. 
12, Sector -H, 
Islamabad 

Ms. Gull is an Independent Director on the Board of the company.  

7 Zahid Mahmood 
Independent Director 

H. No. 20, St 11, 
Sector I Phase 2, 
DHA, Islamabad 

Dr. Zahid Mahmood is an Independent Director on the Board of the 
company. He remained managing director and shareholder in different 
corporate membership companies of ISE, LSE, KSE from 1998-2017. He 
is also shareholder of ISE Towers REIT Management Company Limited. 
  
Dr Zahid Mahmood had been in the business of brokerage and 
investment in the equities market since inception of the Islamabad Stock 
Exchange, nearly Thirty years. He was elected Director of the former 
Islamabad Stock Exchange. He was major shareholder and Director of 
M. A. Textiles, Faisalabad, a prominent textile dyeing and finishing plant. 
In addition, he is a shareholder and Director of Stratton Enterprises, 
Islamabad. In addition, he remained a member of the Board of Directors 
ISE REIT Management Company Limited 2016-2019. Dr Zahid was also 
a member of the Audit Committee and the Building Management 
Committee of ISE Towers REIT Management Company.  
 
Dr. Zahid has extensive experience in the field of administration, Finance 
and Human Resource Management and tirelessly devotes his time 
towards the improvement of finance, accounts, operational maintenance 
and security matters of ISE Towers 
 

▪ Stratton Enterprises (Pvt) Limited 
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ANNEXURE - B 
 
Detail of Risk Factors and Mitigation Measures 
 

Risk Factors Mitigation Measures 

Price risk – Company is engaged in trading 
activities of Coal, Lubes, LPG and other 
Energy Products. These Energy Products are 
imported and lead time is involved between 
order is being placed and actual quantities are 
received. Thus Price risk is involved (including 
foreign exchange variation).  

When price is fluctuated and uncertain. Supplies are 
procured against firmed orders from the customers 
i.e. orders are received first from customers and 
then orders are placed with the supplier. Estimated 
exchange risk is inbuilt in the price. However, when 
prices are not vibrant, Company may decide to 
procure inventory for stocking and deliveries are 
made from time to time. 

Credit risk – trading activities involve credit 
risk i.e. sales is made to local customers on 
credit.  

Order is made to large companies. Otherwise, sales 
are made against in-land letter of credit. Thus, credit 
risk is minimal. 

Delivery risk – trading activities involve order 
based deliveries. Orders are placed but 
customers may not honor its commitment and 
inventory is piled up at the Company’s end. 

As described earlier, Order is made to large 
companies. Otherwise, sales are made against in-
land letter of credit. Thus, delivery risk is minimal. 

General Economic Risk - The economic and 
market conditions may not be conducive at the 
time when the business activities begin. 

Company is making order based deliveries in the 
uncertain economic scenario. Moreover, the 
Company is committed to have a very low-level of 
borrowings that will reduce its’ financial risk. Thus, 
the management seems ready to cope with the 
economic and market downturns. 

Risk of Under-Subscription The right issue is fully underwritten; thus, the risks 
relating to subscription/under-subscription are fully 
covered.  
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 2020کمپنیوں کے لئے )مزید حصص ایشو( ریگولیشنز ،  I شیڈول 

 
 

درج ذیل معلومات ممبران کو ایک لسٹڈ کمپنی کی طرف سے رائٹ ایشو کے لیے آفر آف لیٹر کے ساتھ بھیجی جا رہی  
  :ہیں

(A) رائٹس ایشو کرنے والی کمپنی سے متعلق معلومات: 

(a)  پروفائل اور تاریخکمپنی کا 

  لمیٹڈ انرجی بوائے آئل
( لمیٹڈ وے کنگز ڈریکر سابقہ ) 

 کمپنی کا نام

 انکارپوریشن کی تاریخ 1993جون،   28

 کاروبار کے آغاز کی تاریخ 4199جون،   29

 (CUIN) کارپوریٹ یونیورسل شناختی نمبر 0030651

www.drekkarkingsway.com   ویب سائٹ کا پتہ اور ویب لنک جہاں تازہ ترین دستیاب
مالیاتی بیانات رکھے گئے ہیں )لسٹڈ کمپنی کی صورت  

 میں(

 انعام ہللا
 کمپنی سیکریٹری 

، چک  12، گلی نمبر 16آفس، بالک: فارم ہاؤس نمبر  
 شہزاد، اسالم آباد۔ 

 (051) 2726543-4 (042) 36304408    :فون نمبر 

سرٹیفکیٹ ہولڈر کی سہولت کے لیے رابطہ کی تفصیالت  
)پوسٹل ایڈریس، فون نمبر یا ای میل ایڈریس کی صورت  

 میں(

 
 پروفائل نتظامیہ اور اسپانسرز کا )بے(  

 

ڈائریکٹرز کا پروفائل )نام، ایگزیکٹو/نان ایگزیکٹو/آزاد/نامزد ڈائریکٹر  A - ضمیمہ
 اور ڈائریکٹر شپ کی مدت رکھی گئی(

 دیگر ڈائرکٹر شپس )کمپنی کے نام فراہم کریں(  A - ضمیمہ

 
(c)   قانونی آڈیٹر کے نام 

 

 اکاؤنٹنٹسکرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ 
 

(d)موجودہ سرمایہ جو حصص کی کالسوں کی نشاندہی کرتا ہے، اگر کوئی ہے، الگ سے درج کریں 

 

مضاربہ سرٹیفکیٹس کی  نمبر میں تقسیم رقم 
 فی حصص کی قیمت 

 قدر (Par) فی حصص

 10.00 160,000,000 1,600,000,000 مجاز سرمایہ 
 10.00 10,000,000 100,000,000 ادا شدہ سرمایہ 

 
 
 
 
 

e))  ہولڈنگ کمپنی کا نام، اگر کوئی ہے۔ 

 قابل اطالق نہیں۔
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(f)  مالی کی  کمپنی  لیے  کے  سالوں  تین  پچھلے 
منافع،  مجموعی  سیلز،  ریونیو/  بشمول  جھلکیاں 
بعد  کے  ٹیکس  ٹیکس،  منافع،  کا  پہلے  سود سے 
منافع، جمع شدہ منافع یا )نقصان(، کل اثاثے، کل 
 واجبات، خالص ایکویٹی، بریک اپ ویل فی شیئر

فی حصص آمدنی، ڈیویڈنڈ، اگر کوئی ہے، بونس 
 ایشو، اگر کوئی ہے۔ 

مالیاتی جھلکیاں گزشتہ ایک سال کے (g) قابل اطالق نہیں۔
 مجموعی مالیاتی بیانات کے لیے جیسا کہ اوپر

(f) اگر کوئی ہے ، 

 
                                قابل اطالق نہیں       تفصیل پچھلے پانچ سالوں میں سرمائے کے اجراء کی

        
 فنڈز کا استعمال  ایشو قیمت فی شیئر  ایشو سائز   بنیاد   سال  

     
 

 (B)  کی تفصیالترائٹ اشوز  موجودہ: 
 

کی تفصیل   رائٹ  قدر (Par) فی حصص حصص کی تعداد   ایشو قیمت فی شیئر  ایشو کا سائز   

150% Right 150,000,000 10.00 15,000,000 10.00 
 

کی قیمت کے تعین کی بنیاد رائٹ اشو پار ویلیو   

   %150رائٹ شیئرز یعنی روپے کی مساوی قیمت پر 15عام شیئر کے لیے  10ہر 
 فی شیئر۔  روپے -/10  رائٹ ایشو۔ 

شرط کے ساتھ موجودہ جاری کردہ  
حصص سے نئے شمارے کا تناسب،  

 کوئی ہو۔ اگر 
پچھلے چھ ماہ کے دوران کمپنی کے   18.15

 شیئر کی اوسط مارکیٹ قیمت 

2022, کی میٹنگ   (BOD) بورڈ آف ڈائریکٹرز 12  مئی
کی تاریخ جس میں رائٹ ایشومنظور کیا  

 گیا تھا۔ 

 

BOD   اجالس میں ڈائریکٹرز کے
 ناموں نے شرکت کی۔ 

 

 کا جواز  اجرا 
 :ذریعے فنڈز اکٹھا کرنے کے اہم مقاصد کی تفصیالتموجودہ رائٹ ایشو کے 

 اجرا کا مقصد: 
کوئلے، لیوب، ایل پی جی اور دیگر توانائی کی مصنوعات کی تجارتی  •

 سرگرمیوں سے متعلق ورکنگ کیپٹل کی ضرورت۔ 

 جاری اخراجات، تجارت اور دیگر واجبات کی ادائیگی؛  •

 ۔ منصوبے کی تفصیل 1
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سرمائے کے مزید ایشو سے حاصل ہونے والے فنڈز کو "انرجی پروڈکٹس"  

جیسا کہ "بحالی بزنس پالن"  کے تجارتی کاروبار میں استعمال کیا جائے گا 
 میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

کو منعقدہ ساالنہ جنرل میٹنگ میں حصص یافتگان نے   2021اکتوبر  22
"بحالی بزنس پالن" کو پہلے ہی منظور کر لیا ہے۔ کل فنانسنگ پالن 

پہلے مرحلے میں، مارکیٹ کے موجودہ  روپے کا ہے۔ ملین 1,400
ملین روپے( جزوی طور پر  150.00کی وجہ سے فنڈز )یعنی حاالت 

 جمع کیے جا رہے ہیں۔

 ۔ منصوبے کے لیے درکار کل فنڈز2
 

۔ درکار فنڈز کا فیصد صحیح ایشو کے  3 100%
 ذریعے فنانس کیا گیا۔

۔ دوسرے ذرائع سے درکار فنڈز کا  4 قابل اطالق نہیں 
 فیصد، اگر کوئی ہو۔ 

 ۔ منصوبے کی تکمیل کا وقت۔ 5 ماہ  01-03

 کمپنی اور اس کے ممبران کو شمارے کے متوقع فوائد )تفصیل اور رقم( 
کو ہونے والی ساالنہ جنرل میٹنگ میں حصص یافتگان نے "بحالی بزنس پالن" کو پہلے ہی منظور کر لیا ہے۔   2021اکتوبر  22

  150.00مارکیٹ کے موجودہ حاالت کی وجہ سے فنڈز )یعنی پہلے مرحلے میں،  روپے کا ہے۔ ملین 1,400کل فنانسنگ پالن
 ملین روپے( جزوی طور پر جمع کیے جا رہے ہیں۔

 پر بھی دستیاب ہے۔  www.drekkarkingsway.com "بحالی بزنس پالن"
 

  :دستبرداری 
کنٹرول میں ہیں لیکن کسی بھی سرمایہ کاری کی کامیابی کا انحصار بہت سے عوامل پر ہوتا ہے جن میں سے کچھ کمپنی کے 

کمپنی کی انتظامیہ نے بہترین تخمینہ کی بنیاد  ان میں سے بہت سے مارکیٹ اور عمومی کاروباری ماحول پر انحصار کرتے ہیں۔
تاہم، بدلے ہوئے بازار اور کاروباری ماحول اور انتظامیہ کے کنٹرول اور توقع سے باہر عوامل کی   پر مذکورہ تخمینہ لگایا ہے۔

 حقیقی نتائج اور نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔  وجہ سے

 رائٹ ایشو سے پیدا ہونے والے مالی اثرات
عام حصص میں   15,000,000روپے کے  150,000,000

 تقسیم
 ہر ایک  روپے -/10 

 

 ۔ ادا شدہ حصص کے سرمائے میں اضافہ 1

   روپے    (6.62)سے پہلے   بوک ویلیو رائٹ 
   روپے  5.58کے بعدبوک ویلیو رائٹ 

ایشو سے پہلے اور بعد میں فی شیئر خالص   رائٹ ۔ 2
 اثاثہ/بریک اپ ویلیو 

 (1.44) -رائٹ سے پہلے گیئرنگ کا تناسب 
 1.13 -گیئرنگ کا تناسب   کے بعد  رائٹ 

 ایشو سے پہلے اور بعد میں گیئرنگ کا تناسب رائٹ ۔ 3

 کے کل اخراجات ایشو

 بینکرز کمیشن1-   300,000

 انڈر رائٹنگ 2-   3,000,000

 کنسلٹنٹ کا ایشو3-   3,000,000

 یگر د 4-  300,000

 

(C)  کو کم کرنے والے عوامل سے متعلق معلومات، جیسا کہ قابل اطالق ہے رسکاور  رسک: 
سے   رائٹ اشو جس کے لیے رسک اس منصوبے سے متعلق  کا حوالہ دیں۔  B براہ کرم تفصیل کے لیے ضمیمہ

 حاصل ہونے والی رقم کو استعمال کیا جانا ہے۔ 

 مکمل طور پر زیر تحریر ہے؛رائٹ ایشو .1
مضاربہ سرٹیفکیٹس کی مارکیٹ ویلیو )سابقہ صحیح قیمت(   .2

صحیح قیمت سے کافی زیادہ ہے اس لیے انڈر سبسکرپشن کا کم  
 سے کم امکان ہے۔ 

 رسک سبسکرپشن/انڈر سبسکرپشن سے متعلق  رائٹ ایشو
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 مادی ہنگامی حاالت  کوئی مادی ہنگامی حاالت موجود نہیں ہیں۔ 

کوئی مادی ہنگامی حاالت موجود نہیں ہیں۔ کوئی مادی عزم موجود نہیں  
 ہے۔ قابل اطالق نہیں۔ 

 مادی وعدے 

آڈٹ رپورٹوں میں  پچھلے پانچ سالوں میں آڈیٹر کی طرف سے اپنی  قابل اطالق نہیں۔ 
 کوئی بھی منفی مسئلہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ 

 داؤد ایکوئٹیز لمیٹڈ  .1
 ایڈم سیکیورٹیز لمیٹڈ  .2 

 انڈر رائٹرز کے نام، )اگر ضرورت ہو(

 

(D) اہلیت کے معیار اور متعلقہ معامالت:   

کو  کو    2202  مئی 23 ہونے  بند  کے  کاروبار    رائٹ تجارتی 
 حصص کے حقدار ہونے کے لیے وقت سمجھا جائے گا۔ 

 ممبران کا لیٹر آف رائٹ حاصل کرنے کا اہل/ استحقاق 

 فیصل بینک لمیٹڈ   .1
 جے ایس بینک لمیٹڈ   .2

 بینکرز   ایشو 

گیا  اس تاریخ تک جب پیشکش قبول نہ کی گئی تو اسے مسترد کر دیا  2202،  50 جوالئیقبولیت اور ادائیگی کی آخری تاریخ:  
 سمجھا جائے گا۔ 

 )قبولیت کا طریقہ )صرف بینکنگ چینل کے ذریعے

نمبر   اکاونٹ فیصل بینک لمیٹڈ  - 
3192301000002429 -  

  - 1984041نمبر  اکاونٹ جے ایس بینک لمیٹڈ -

 بینک اکاؤنٹ نمبر .1

 اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کی تاریخدرست قبولیت کے لیے بینک  .2 2202 جوالئی :05قبولیت اور ادائیگی کی آخری تاریخ 

آئل بوائے انرجی لمیٹڈ  "چیک پے آرڈر/ بینک ڈرافٹ یا
  جوالئی 05 کریں   میں نام " کے  رائٹ سبسکرپشن اکاؤنٹ 

 یا اس سے پہلے  2202

پے آرڈر / بینک ڈرافٹ اور دیگر بینکنگ انسٹرومنٹ کی تعداد اور   .3
 تاریخ۔ 

 

(E)  کا سرمایہ کاری کے فیصلے پر براہ راست یا بالواسطہ اثر ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسری مادی معلومات جس 
کو رائٹ ایشو    2021اکتوبر    22پر دستیاب ہے۔ مذکورہ پالن کو   www.drekkarkingsway.com تفصیلی کاروباری اور مالیاتی منصوبہ

 میں بھی پھیال دیا گیا ہے۔  PSX کے اعالن کے ساتھ
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 A - ضمیمہ         ڈائریکٹرز کی پروفائل 

نمبر   نام ایڈریس مختصر پروفائل  ڈائریکٹر شپ دیگر کمپنیوں میں 
 شمار 

  سروسز  فنانشل ای ایس ایل ▪
 لمیٹڈ 

 لمیٹڈ   انرجی بوائے آئل ▪
▪  

  ہیں پر ڈائریکٹر آف بورڈ کے لمیٹڈ انویسٹمنٹ مضاربہ Assetplex  صاحب   ضیا
  المالی  ہیں مضاربہ کرتے  نمائندگی پر طور  کے ڈائریکٹر ایگزیکٹو نان ایک  اور
اور انہوں ہے،   اکاؤنٹنٹ مینجمنٹ  چارٹرڈ ایک سے لحاظ کے  قابلیت ۔ وہکی
  سے،   بعد کے کرنے ہیں۔ کوالیفائی  کیے پاس   امتحانات کے  CIMA – UKنے

  اسٹریٹجک  میں جس  ہے  کیا حاصل تجربہ وسیع میں شعبوں مختلف کے فنانس
 کی تجزیہ، پروجیکٹ اقتصادی اور تجزیہ، مالیاتی کا بندی، صنعت  منصوبہ 
 اور تجارت  االقوامی  بین ساتھ ساتھ  کے مینجمنٹ انتظام، ٹریژری اور تشخیص

 ہیں۔  شامل  مالیات
  کے آفیسر  فنانشل چیف گروپ کے کمپنیز آف  گروپ ٹریٹ پہلے نے ضیاء مسٹر
  اہم میں تنوع   اور توسیع کی لمیٹڈ  کارپوریشن ٹریٹ  اور دیں انجام   خدمات پر طور

 اور اداروں، اداروں کے مارکیٹ اور قیادت  کی سطح کیا۔ اسٹریٹجک  ادا کردار
 میں ترقی  کی منصوبوں مدتی طویل  لیے  کے اقدامات  کے شعبے نجی/سماجی
 : ہیں/تھے فائز پر عہدوں ذیل کار۔ درج تجربہ

 لمیٹڈ  لوڈز -( ایگزیکٹیو نان) ڈائریکٹر ▪
 لمیٹڈ   وہیلز االئے   ٹیک ہائی -( ایگزیکٹو نان) ڈائریکٹر ▪
 لمیٹڈ ( پرائیویٹ) پارٹس آٹو خصوصی  -( ایگزیکٹو نان) ڈائریکٹر ▪
 لمیٹڈ ( پرائیویٹ) پارٹس  آٹو متعدد  -( ایگزیکٹیو نان) ڈائریکٹر ▪
 ایجوکیشن  کلچرل فار  سوسائٹی - جنرل سیکرٹری /ممبر ▪
 -( ایگزیکٹو نان) ڈائریکٹر ▪
 لمیٹڈ سسٹمز -( ایگزیکٹو نان) ڈائریکٹر ▪
 لمیٹڈ  فارما ریناکن -( ایگزیکٹیو نان) ڈائریکٹر ▪
 لمیٹڈ   ایکسچینج اسٹاک  پاکستان  - کمیٹی لسٹنگ - ممبر ▪
 لمیٹڈ  فارما سٹی  -( آزاد) ڈائریکٹر ▪

 لمیٹڈ  ڈیولپرز  یقین -( آزاد) ڈائریکٹر

56-C ، ویلنسیا ،  
 الہور

 ضیا  امیر
  ایگزیکٹو نان

 / ڈائریکٹر
 چیئرمین 
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 لمیٹڈ ( پرائیویٹ) بوائے آئل ▪
(  پرائیویٹ) الجسٹکس فلو ▪

 لمیٹڈ 
(  پرائیویٹ) اسٹورز کارنر دی ▪

 لمیٹڈ 
  مینٹیننس ایکسپریس ▪

 لمیٹڈ ( پرائیویٹ)
▪  

  بین اور  بینکر، قومی ور پیشہ ایک  میں کیریئر ابتدائی شیخ، اپنے عباس فرحان
  ڈوئچے جیسے بینکوں معروف انہیںہیں۔  رہے  وابستہ سے اداروں  بینکنگ  االقوامی

  بارکلے  اور لمیٹڈ بینک  کردہ(، حبیب تفویض  میں پاکستان) بینک  بینک، سنگاپور
 ہے۔  حاصل تجربہ شاندار ساتھ  کے انٹرنیشنل، دبئی بینک

  داری شراکت  میں لمیٹڈ پاکستان آئل اینڈ گیس اور  آئے واپس  پاکستان  میں 2011 وہ
  زبردست نے کمپنی  میں قیادت  کی گئے۔ ان بن کاروباری وقتی  کل ذریعے  کے

 کی۔  ترقی
 ہیں۔  شامل LLB اور  BCS، BSC Finance، MBA  میں قابلیت تعلیمی کی ان

ویو،   پارک ایکس
،  A-53 نمبر ہاؤس
  اے ایچ ، ڈی8فیز 

کینٹ ،   الہور
 الہور ڈسٹرکٹ
 پاکستان 

 شیخ  عباس فرحان
  ایگزیکٹیو نان

 ڈائریکٹر 
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(  پرائیویٹ) اسٹورز کارنر دی ▪
 لمیٹڈ 

▪  

  کے  سال 15  اور ہیں  پروفیشنل مکمل ایک اور SME  ایک  شیخ جمیل فاطمہ
،  IBM پروفائل  کا ہے، ان  کی قیادت کی پروجیکٹس کامیاب کئی تہت  کے تجربے

  ساتھ کے ناموں بڑے جیسے  کمپنیز آف گروپ ٹوبیکو، شیل، حبیب  سیمنز، برٹش
  پیٹرولیم پاکستان  اور فارماسیوٹیکلز گوہر اٹلس، علی ہونڈا ہے۔   مشتمل پر کرنے کام
 آؤٹ۔  رول ٹیمپلیٹ عالمی اور قومی اور

 ہیں۔  رہی کر ادا کردار دو ساتھ کے SGC  اور ہیں  رہی کر ہیٹنگ ڈبل فاطمہ
  اس اور ہیں  رہی کر نسق  و نظم کا اسٹور کارنر پورے سے، وہ حیثیت کی ڈائریکٹر

  وہ پر طور  کے سربراہ کی  لینس ایکسی کی  لوگوں اور ہیں رہی کر سربراہی کی
 ہیں۔  رہی کر انتظام  اور نگرانی کی فنکشن  HR پورے کے گروپ

  سرٹیفیکیشن SAP اور )MBA )MIS میں  قابلیت  ورانہ پیشہ اور قابلیت کی اس
 ہیں۔  شامل

،  2/ 67نمبر  ہاؤس
،  04نمبر  گلی

  5 ای خیابان
 کراچی

 شیخ  جمیل فاطمہ
  ایگزیکٹو  چیف
 آفیسر 

 ڈائریکٹر  ایگزیکٹو
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 لمیٹڈ ( پرائیویٹ) بوائے آئل ▪
(  پرائیویٹ) الجسٹکس فلو ▪

 لمیٹڈ 

 اعلٰی کارکردگی اور مہارت اعلٰی کاروباری جو ہیں خاتون کاروباری معزز ایک
 ہیں۔ .  رکھتی مہارت میں ٹیموں والی دکھانے

  ساتھ کے الجسٹکس  فلو اور لمیٹڈ ( پرائیویٹ)  بوائے آئل سے سالوں چار گزشتہ وہ
  میں سمت  کی ان نے کمپنیوں دونوں اور ہیں  رہی کر کام سے حیثیت کی ڈائریکٹر

 ہے۔  دیکھی ترقی بہت

ویو،   پارک ایکس
،  A-53 نمبر ہاؤس
  اے ایچ ، ڈی8فیز 

 کینٹ،   الہور

 عباس  فرخندہ
  ایگزیکٹیو نان

 ڈائریکٹر 
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 پینٹس  برجر ▪
  پاکستان  اسٹراس لیوی ▪

 لمیٹڈ  پرائیویٹ

ہیں۔   اے  سی ایف  سے(  ICAP) پاکستان آف  اکاؤنٹنٹس چارٹرڈ آف   ٹیوٹ انسٹی وہ
 اور پاکستان سٹراس لیوس جیسے  کمپنیوں نیشنل اور نیشنل  ملٹی بڑی پاس کے ان

  تجربہ وسیع کا  قیادت میں وغیرہ ملز نشاط اور لمیٹڈ کمپنی پروڈکٹس  مکئی رفحان
  کے CFO  کے Berger  کمپنی شامل میں فہرست کی PSX وہ وقت ہے۔ اس

 ہیں۔   رہے دے  انجام   خدمات پر طور

-554 نمبر ہاؤس
AA ، 4 فیز محلہ  

  ہاؤسنگ  ڈیفنس
  اتھارٹی، الہور

 کینٹ، الہور 

 قریشی   عبدالواحد
 ڈائریکٹر آزاد

5 

،  02اے  ایچ ڈی ہیں۔  ڈائریکٹر آزاد ایک   میں بورڈ کے کمپنی گل محترمہ 
،  24نمبر  مکان
،  12نمبر  گلی

  ایچ، اسالم سیکٹر
 آباد 

 جواد  زیبا گل
 ڈائریکٹر آزاد

6 

▪ Stratton Enterprises 
)Pvt( Limited 

 

  2017-1998 ہیں۔ وہ  ڈائریکٹر آزاد  ایک میں بورڈ  کے کمپنی محمود زاہد ڈاکٹر
  منیجنگ میں کمپنیوں ممبرشپ کارپوریٹ  مختلف کی ISE، LSE، KSE تک

  لمیٹڈ  کمپنی مینجمنٹ  ISE Towers REIT  رہے۔ وہ ہولڈر شیئر اور ڈائریکٹر
 ہیں۔   بھی ہولڈر شیئر کے

 
  ہی  سے آغاز کے ایکسچینج  اسٹاک آباد اسالم سے سال  تقریباً تیس  محمود زاہد ڈاکٹر

  سابق تھے۔ وہ  میں کاروبار کے کاری سرمایہ اور بروکریج میں مارکیٹ ایکویٹی
  ٹیکسٹائل، فیصل اے ایم ہوئے۔ وہ  منتخب ڈائریکٹر کے ایکسچینج اسٹاک  آباد اسالم

 اور رنگائی کی ٹیکسٹائل کہ تھے، جو ڈائریکٹر اور ہولڈر شیئر بڑے  کے آباد
  آباد انٹرپرائزز، اسالم سٹریٹن عالوہ، وہ کے ہے۔ اس پالنٹ   ممتاز ایک کے فنشنگ

  کمپنی مینجمنٹ ISE REIT   عالوہ، وہ  کے ہیں۔ اس   ڈائریکٹر اور ہولڈر شیئر کے
  ایس آئی  زاہد رہے۔ ڈاکٹر رکن کے ڈائریکٹرز آف بورڈ  کے 2019- 2016 لمٹڈ 

  کے کمیٹی مینجمنٹ بلڈنگ اور کمیٹی آڈٹ کی  کمپنی مینجمنٹ REIT ٹاورز ای
 تھے۔  بھی رکن

ڈاکٹر زاہد کو ایڈمنسٹریشن، فنانس اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے شعبے میں  
ٹاورز کے فنانس، اکاؤنٹس، آپریشنل مینٹیننس اور   ISE تجربہ ہے اور وہوسیع  

 سیکیورٹی کے معامالت میں بہتری کے لیے انتھک وقت صرف کرتے ہیں۔

،  20نمبر  ہاوس
  I ، سیکٹر11 گلی
  ایچ ، ڈی2فیز 

 آباد  اے، اسالم 

 محمود  زاہد
 ڈائریکٹر آزاد
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 کے عوامل اور تخفیف کے اقدامات کی تفصیل  رسک

 کے عوامل  رسک  تخفیف کے اقدامات 

جب قیمت اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی ہو۔ سپالئیز کسٹمرز سے  
فرمڈ آرڈرز پر منگوائی جاتی ہیں یعنی پہلے کسٹمرز سے آرڈر  
موصول ہوتے ہیں اور پھر سپالئی کرنے والے کے پاس آرڈر  

تخمینہ شدہ تبادلے کا خطرہ قیمت میں شامل ہے۔  کیے جاتے ہیں۔ 
تاہم، جب قیمتیں متحرک نہیں ہوتی ہیں، تو کمپنی ذخیرہ کرنے  

کے لیے انوینٹری حاصل کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور وقتاً  
 فوقتاً ڈیلیوری کی جاتی ہے۔ 

کمپنی کول، لیوبز، ایل پی جی اور دیگر   - رسک قیمت کا 
تجارتی سرگرمیوں میں مصروف   توانائی کی مصنوعات کی 

ہے۔ یہ انرجی پروڈکٹس درآمد کی جاتی ہیں اور آرڈر دینے  
اور اصل مقدار موصول ہونے کے درمیان لیڈ ٹائم شامل ہوتا  
ہے۔ اس طرح قیمت کا خطرہ شامل ہے )بشمول زرمبادلہ کی  

 تبدیلی(۔ 

بڑی کمپنیوں کو آرڈر دیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر، ان لینڈ لیٹر 
کریڈٹ کے خالف فروخت کی جاتی ہے۔ اس طرح، کریڈٹ  آف 

 رسک کم سے کم ہے۔ 

تجارتی سرگرمیوں میں کریڈٹ رسک شامل   - کریڈٹ رسک 
ہوتا ہے یعنی کریڈٹ پر مقامی صارفین کو فروخت کی جاتی  

 ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، آرڈر بڑی کمپنیوں کو دیا جاتا  
لیٹر آف کریڈٹ کے خالف فروخت  ہے۔ بصورت دیگر، ان لینڈ 

 .کی جاتی ہے۔ اس طرح، ترسیل کا خطرہ کم سے کم ہے 

تجارتی سرگرمیوں میں آرڈر پر مبنی   - رسکڈیلیوری کا 
ڈیلیوری شامل ہوتی ہے۔ آرڈرز دے دیے جاتے ہیں لیکن ہو  

سکتا ہے کہ گاہک اس کے عزم کا احترام نہ کریں اور کمپنی  
 ہو جاتی ہے۔ کے اختتام پر انوینٹری جمع

کمپنی غیر یقینی معاشی صورتحال میں آرڈر پر مبنی ڈیلیوری  
کر رہی ہے۔ مزید برآں، کمپنی بہت کم درجے کے قرضے لینے  
کے لیے پرعزم ہے جو اس کے مالیاتی خطرے کو کم کرے گی۔  

اس طرح، انتظامیہ اقتصادی اور مارکیٹ کی مندی سے نمٹنے  
 کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ 

تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے کے   - اقتصادی رسک عمومی 
وقت معاشی اور مارکیٹ کے حاالت سازگار نہیں ہوسکتے  

 ہیں۔ 

اس طرح،   مکمل طور پر زیر تحریر ہے۔ رائٹ ایشو 
مکمل طور پر   رسک  پشن/انڈر سبسکرپشن سے متعلق سبسکر
 ہیں۔ کوورڈ  

 انڈر سبسکرپشن 
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