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حامل حصص /مشترکہ حاملین حصص کا/کے
نام
رجسٹر میں درج شدہ پتہ
تحویل شدہ حصص کی تعداد اور فولیو نمبر
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (شناختی
کارڈ کی نقل بھی منسلک کریں)
مزید معلومات و دستاویزات
(بصورت نمائندہ از کارپوریٹ ادارہ،
کارپوریشن اور وفاقی حکومت)
نمبر ڈائریکٹر کا نام
شمار

ڈائریکٹر کے حق میں حق
رائے دہی استعمال کرنے
کیلئے عام حصص کی تعداد

ووٹوں کی تعداد
(حق رائے دہی کیلئے حصص
کی تعداد × منتخب کئے جانے
والے ڈائریکٹروں کی تعداد)
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دستخط برائے حصص دار(داران)
مقام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــ2112 ،

اہم نکات
1۔ باقاعدہ پر شدہ پوسٹل بیلٹ کمپنی کے چئیرمین جناب طارق معین الدین خان کو بی  – 23 -سی سائٹ ایریا
کراچی  electionofdirectors@agp.com.pkپر ارسال کیا جائے۔
ً
2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل الزما منسلک کی جائے۔
3۔ پوسٹل بیلٹ فارم چئیرمین کو قبل از اجالس مؤرخہ  6جون  2112تک موصول ہو جانے چاہئیں۔ تاریخ ہذا کے
بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ حق رائے دہی کیلئے کارآمد نہیں ہو نگے۔
4۔ پوسٹل بیلٹ پر کئے گئے دستخط کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے عین مطابق ہونا الزم ہے۔
5۔ ایسے بیلٹ پیپرز کو مسترد کر دیا جائے گا جن پر دستخط نا ہوں ،صحیح معلومات پر نا ہوں ،جن کا چہرا
بگڑا ہوا ہو ،پھٹے ہوئے ہوں یا تحریر پر تحریر لکھی گئی ہو۔

6۔ بصورت غیر ملکی ممبران یا نمائندگان برائے کارپوریٹ ادارے ،کارپوریشنز یا وفاقی حکومت شناخت ثابت
کرنے کیلئے قومی شناختی کارڈ کی جگہ دیگر شناختی دستاویزات کو کمپنی کے بورڈ کی منظوری کے بعد ہی
قبول کیا جائے گا۔
7۔ حق رائے دہی استعمال کرنے کیلئے ایک ممبر اس انداز سے ووٹ استعمال کرے گا کہ ووٹوں کی تعداد
حصص/سیکورٹیز برائے ووٹنگ اور منتخب کئے جانے والے ڈائریکڑوں کی تعداد کے حاصل ضرب کے برابر
ہو گی۔
2۔ کو ئی بھی ممبر اپنے تمام ووٹ ایک ممبر کو دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق
انھیں کئی امیدواروں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے۔

