ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ.
ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާތަކަށް ޕްރޮކްސީން އައްޔަން ކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 .1ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެމްބަރަކަށް ޖަލްސާއަށް ހާޟިރު ނުވެވޭނަމަ ،މެމްބަރުގެ ފަރާތުން
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓްލުމަށް ޕްރޮކްސީއެއް އެމެމްބަރަކަށް އައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .2ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރުމުން ޕްރޮކްސީ އައްޔަންކުރި މެމްބަރެއްގެ ނުވަތަ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް
ލިބިގެންދާނެވެ .ޕްރޮކްސީއެއް އައްޔަނުކޮށްފިނަމަ ކުންފުނީގެ މެމްބަރަކަށް

ހާޟިރުވެ ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު އައްޔަނު ކުރެވޭ ޕްރޮކްސީއަށް
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓުދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .3އާންމު ޖަލްސާއަކަށް ޕްރޮކްސީއެއް އައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ މެމްބަރުން" ،ޕްރޮކްސީ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާނީ ދިރާގު
ކަސްޓަމާރ ފްރަންޓް އޮފިސް ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެއަށެވެ .ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމްތައް

އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް (ސްކޭން

ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ) ހުށަހަޅުއްވަން އެދޭނަމަ ހުށައަޅާނީ ' 'investor-relations@dhiraagu.com.mvއަށެވެ.
 28 .4އޯގަސްޓް 2012ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  4000ޖެހުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމްތައް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި
މިގަޑިއަށްފަހު ހުށައެޅޭ ޕްރޮކްސީ ފޯމްތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އ
 .5ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ "ޕްރޮކްސީ ފޯމް" އަކާއެކީ މެމްބަރުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ އާ ި
ޕްރޮކްސީގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކްސީ
ފޯމްތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .6މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް އެދޭ ޕްރޮކްސީ ވާންވާނީ  18އަހަރު ފުރިގައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށެވެ .ފްރޮކްސީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ
މެމްބަރެއް ނޫން ފަރުދެއްވެސް ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .7ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެމެމްބަރެއް އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ތަމްސީލް ކުރުމަށް އައްޔަން ކުރެވޭނީ ( 1އެކެއް) ޕްރޮކްސީ އެވެ .އަދި 1
(އެކެއް) ޕްރޮކްސީ އަށް އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ( 1އެކެއް) އަށްވުރެގިނަ މެމްބަރުން ތަމްސީލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .8މެމްބަރު ނުވަތަ ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރަން އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެއްސެއް ނޫންނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރަށްވާނީ
ޕާސްޕޯޓެވެ.

އަދި މެމްބަރަކީ ރަޖިސްޓަރ

ސިއްކަ/ތަށްގަނޑު ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކުރެވިފައިވާ

ކުންފުންޔެއްނަމަ

ފުރިހަމަ

ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީ

ފޯމްގައި ކުންފުނީގެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ.
ޕްރޮކްސީ ފޯމް
މެމްބަރުގެ މަޢުލޫމާތު0
ނަން................................................................................................................... 0
ދާއިމީ އެޑްރެސް..................................................................................................... 0
އައީޑީ/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު.......................................................................................... 0
*ޙިއްޞާގެ އަދަދު.................................................................................................. 0
*އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓް/ޝެއާރ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު..................................................... 0
ފޯން................................................................................................................... 0
އަޅުގަނޑުގެ ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި 30 ،އޯގަސްޓް 2012ގައި އޮންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ("ދިރާގު") ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާންމު
ޖަލްސާއަށް ،ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީ ،އަޅުގަނޑު ޢައްޔަނު ކުރަމެވެ .މި ޢައްޔަނުކުރުން ޞައްޙަވާނީ ބުނެވިދިޔަ ޖަލްސާއަށް އެކަނި
އަދި އެޖަލްސާގެ ނިމުމާހަމައަށެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލްސާއަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ހާޟިރުވާ ޕްރޮކްސީއަށް ،އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި ކުންފުނިން
ޖަލްސާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،އަތް އުފުލައިގެން ނުވަތަ ޕޮލްގެ އުސޫލުން ،ވޯޓް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޙްތިޔާރު
އަޅުގަނޑުގެ ޕްރޮކްސީއަށް ދެމެވެ.
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