
 

 

 فارم برائے پراکسی 

 غیر معمولی اجالِس عام 

ہم   بحیثیت ممبر   _____________ضلع    _______________________سکنہ    ____________________________میں/ 
کو اپنا پراکسی   _______________سکنہ    _________________________پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، بذریعہ ٰہذا کمپنی کے ممبر  

کو   ____________________مقرر کرتا ہوں/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں کمپنی کے دوسرے ممبر  
ء کو منعقد ہوگا یا کوئی التوا شدہ اجالس ہو، میں شرکت کرنے 2023جنوری    23اپنی جگہ کمپنی کے ساالنہ اجالِس عام میں جو  

 ٹ دینے کا حقدار مقرر کرتا ہوں/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔ اور میری/ ہماری جگہ وو

 ء کو درج ذیل کی موجودگی میں دستخط کیے۔ 2023 ________________میں/ ہم نے آج مورخہ 

 

  _______________________ ط دستخ ۔1

  __________________________ نام 

  _________________________ پتہ  

  ________ سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر  

  _______________________ دستخط  ۔2

  __________________________ نام 

  _________________________ پتہ  

  ________ سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر  

 

 

 نمبر  اکاؤنٹ  سی ڈی سی فولیو/

 دستخط پر اسٹیمپ  ریوینیو کے روپے دس 

کے دستخط کے مطابق ہونے    ےنموندستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ  
 چاہییں۔

 اہم نوٹ:

ع ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں یہ پراکسی فارم، مکمل پُر شدہ اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واق •
 چاہیے۔  اگھنٹے قبل الزماً وصول ہو جان 48اجالس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 

، سوائے کارپوریشن کے جو کسی ایسے شخص  اکوئی شخص جو خود کمپنی کا ممبر نہ ہو، پراکسی مقرر نہیں کیا جا سکت •
 نہ ہو۔  کو پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو کمپنی کا ممبر

اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کراتا ہے  •
 تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات غیر موثر قرار دی جائیں گی۔

 

 کارپوریٹ اداروں کے لیے: /ز سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر

 ہونے چاہییں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط  •
 ینیفشل اونر اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔ب •
 پراکسی کو اجالس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔  •
کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نمونے کے دستخط )اگر پہلے   •

 کو فراہم کرنا الزمی ہے۔سے جمع نہ کرائے گئے ہوں( کمپنی 


