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ިބެހޭިމަޢުލޫމ ތުިއައްޔަންިކުރުމ އިިިކްސީިޕްރ ިިއަށ3102ިިްިއ ންމުިޖަލްސ ިކުންފުނީގެި
ި

ިނުވެވޭނަމަ،ި .0 ިހ ޟިރު ިޖަލްސ އަށް ިމެމްބަރަކަށް ިލިބިފައިވ  ިޙައްޤު ިވޯޓްލުމުގެ ިހ ޟިރުވެ ިޖަލްސ އަކަށް ިއ ންމު ކުންފުނީގެ
 ހ ޟިރުވެިވޯޓްލުމަށްިޕްރ ކްސީއެއްިއެމެމްބަރަކަށްިއައްޔަންިކުރެވިދ ނެއެވެ.މެމްބަރުގެިފަރ ތުންިޖަލްސ އަށްި

 
ިއ ންމުި .3 ިއަހަރީ ިކުންފުނީގެ ިފަރ ތުން ިމެމްބަރުންގެ ިނުވަތަ ިމެމްބަރެއްގެ ިއައްޔަންކުރި ިޕްރ ކްސީ ިކުރުމުން ިއައްޔަނު ޕްރ ކްސީ

ށްފިނަމަިވެ.ިޕްރ ކްސީއެއްިއައްޔަނުކ ލިބިގެންވެއެިށްިިޖަލްސ އަށްިހ ޟިރުވެިވޯޓްިދިނުމުގެިޙައްޤުިއައްޔަނުިކުރެވޭިޕްރ ކްސީއަި
  ވޯޓުދިނުމަކީިމަނ ކަމެކެވެ.ިޕްރ ކްސީިއައްޔަނުކުރ ިމެމްބަރުއަހަރީިއ ންމުިޖަލްސ އަށްިހ ޟިރުވެި

 
ިފޯމް" .2 ި"ޕްރ ކްސީ ިމެމްބަރުން، ިބޭނުންވ  ިއައްޔަންކުރަން ިޕްރ ކްސީއެއް ިޖަލްސ އަކަށް ި އ ންމު ގުިދިރ ިފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ި ިމ ލެއަށް ިއަމީނީމަގު، ިހެޑްއ ފީސް، ި'-އީިނުވަތަ، ިކ ޕީ( ިކ ށްފައިވ  ި)ސްކޭން ިމެދުވެރިކ ށް investor-މެއިލް

relations@dhiraagu.com.mvި'ި.ެިއަށްިހުށަހަޅުއްވ ށެވ
 

ޕްރ ކް .4  ސީިފޯމްގެިހ ޑްިކ ޕީިހުށަހަޅުމުގެިސުންގަޑިތަކަކީިފުރިހަމަިކުރެވިފައިވި 
 

 ި،ަނަމ  4011ިވީރުިހަިވ ިއަންގ ރަިދުވަހުގ3104ިިެމެއ6ިިިޕްރ ކްސީިފޯމުތަކުގެިއަސްލުިހުށަހަޅި 
 ީކ ޕީ(ިހުށަ-އ  0021ިވ ިއަންގ ރަިދުވަހުގެިރޭގަނޑ3104ިިުމެއ6ިިިހަޅ ނަމަ،ިމެއިލްިމެދުވެރިކ ށްި)ސްކޭންިކ ށްފައިވި 

 
 ހުށައެޅޭިޕްރ ކްސީިފޯމްތަކެއްިބަލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.ިއަދިިމިިނޫންގ ތަށްހަމަވުމަށްިފަހުިސުންގަޑިި

 
ފުރިހަމަކ ށްފައިވ ިކ ންމެި"ޕްރ ކްސީިފޯމް"ިއަކ އެކީިމެމްބަރުގެިދިވެހިރައްޔިތެއްކަންިއަންގައިދޭިކ ޑްގެިކ ޕީިނުވަތަިޕ ސްޕޯޓްި .5

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންިއަންގައިދޭިކ ޑްގެިކ ޕީިނުވަތަިޕ ސްޕޯޓްިކ ޕީިހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ިފުރިހަމަިނުކ ށްިކ ޕީިއ އިިޕްރ ކްސީގެި
 ހުށަހަޅ ިޕްރ ކްސީިފޯމްތަކެއްިބަލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ި
ރ ކްސީއެއްގެިވެ.ިޕްއަމިއްލަިފަރުދަކަށެިިއަހަރުިފުރިފައިވ 00ިވ ންވ ނީިއުމުރުންިިމެމްބަރުންިއައްޔަނުިކުރުމަށްިއެދޭިޕްރ ކްސީ .6

 ގ ތުގައިިކުންފުނީގެިމެމްބަރެއްިނޫންިފަރުދެއްވެސްިޢައްޔަނުިކުރެވިދ ނެއެވެ.
ި

ިއެމެމްބަ .7 ިމެމްބަރަކަށްވެސް ިކ ންމެ ިކުރެވޭނީ ިއައްޔަން ިކުރުމަށް ިތަމްސީލް ިޖަލްސ އެއްގައި ިއ ންމު ިޕްރ ކްސ0ިިީރެއް )އެކެއް(
 )އެކެއް(ިއަށްވުރެގިނަިމެމްބަރުންިތަމްސީލްިކުރެވިދ ނެއެވެ.0ިސ އެއްގައިި)އެކެއް(ިޕްރ ކްސީިއަށްިއ ންމުިޖަލ0ިްއެވެ.ިއަދިި

 
0. ި ިއައްޔަނުިކުރަންިއެދޭ ިރަޖިސްޓަިޕްރ ކްސީ ިފުރިހަމަިިނަމައްޏެރިކުރެވިފައިވ ިކުންފުންމެމްބަރަކީ ިމުއައްސަސ އެއްނަމަ ނުވަތަ

ިފޯމް ިޕްރ ކްސީ ި)ިކުރެވިފައިވ  ނޑު ިސިއްކަ/ތަށްގަ ިހިމެނޭި، (ޖެހުމަށްފަހުކުންފުނީގެ ިތަފްސީލް ިޕްރ ކްސީގެ ިކުރ  އައްޔަނު
 ޖެހޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީިސެޓްފިކެޓްގެިކ ޕީިހުށަހަޅަންިގަރ ރެއްިއަދިި
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ިިދިވެހިިރ އްޖޭގެިގުޅުންިޕލކ.

ިްްިޕްރ ކްސީިފޯމ3102ިއަހަރީިއ ންމުިޖަލްސި 
ި

ިމެމްބަރުގެިމަޢުލޫމ ތ0ު

ި...................................................................................0ި.............ނަން
ި..........................................................................................ދ އިމީިއެޑްރެސ0ްި

ި...................................................................................ިއައީޑީ/ޕ ސްޕޯޓްިނަންބަރ0ު
ި..........................................................................................*ޙިއްޞ ގެިއަދަދ0ުި

ި.....................................................*އެމް.އެސް.ޑީިއެކައުންޓް/ޝެއ ރިސެޓްފިކެޓްިނަންބަރ0ުި
ި.....................................................................................................0ިފޯންި
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ނޑުގެިޕްރ ކްސީގެިގ ތުގައި އަހަރީިއ ންމުިިގެއ ންނަިދިވެހިިރ އްޖޭގެިގުޅުންިޕލކި)"ދިރ ގު"(ިިއިގ3104ިަމެއ0ިިި،އަޅުގަ
ި އަށް،3102ިިޖަލްސ  ިބަޔ ން ިޞައްޙަވ ނީިތިރީގައި ިޢައްޔަނުކުރުން ިމި ިކުރަމެވެ. ިޢައްޔަނު ނޑު ިއަޅުގަ ިޕްރ ކްސީ، ކުރެވިފައިވ 

ިބުނެވިދިޔަިޖަލްސ އަށްިއެކަނިިއަދިިއެޖަލްސ ގެިނިމުމ ހަމައަށެވެ.
 

ިވ ހަކަި ިފަރ ތުން ނޑުގެ ިއަޅުގަ ިޕްރ ކްސީއަށް، ިހ ޟިރުވ  ިފަރ ތުން ނޑުގެ ިއަޅުގަ ިޖަލްސ އަށް ިބަޔ ންކ ށްފައިވ  މަތީގައި
ިއުސޫލުން،ިވޯޓްިދެ ިޕ ލްގެ ިނުވަތަ ިއުފުލައިގެން ިކަންތައްތަކަށް،ިއަތް ިއެޖެންޑ ގައިވ  ނޑައަޅ ފައިވ  ިކަ ިޖަލްސ އަށް ިކުންފުނިން ިއްކުމަށ އި
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