
 فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ
 نوٹس  برائے ساالنہ اجالِس عام

 

بروز بدھ دوپہر  7162اکتوبر  61 (AGM)ساالنہ اجالِس عام  16کا  فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈاطالع دی جاتی ہے کہ 

12:30 PM  197بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس-A معامالت ، دی مال، راولپنڈی میں  منعقد ہو گا  جس میں مندرجہ ذیل

 زیِر بحث الئے جائیں گے:
 

 01 گوشوارے  آڈٹ شدہ  کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے  7162ون ج(Audited accounts)   بمع

 آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ  کو وصول کرنا، زیِر غور النا اور اختیار کرنا۔

  یہ ۔کی منظوریحتمی نقد ڈیویڈنڈ  (%40)روپے فی عمومی حصص  4بورڈ آف ڈائریکٹرزکی تجویز کے مطابق

عبوری  نقد ڈیویڈنڈکے عالوہ ہے جو حصص داروں کو ادا کیا جا  (%30)روپے فی عمومی حصص  0ڈیویڈنڈ 

روپے فی عمومی حصص  7کو مکمل ہونے والے سال کیلئے نقد ڈیویڈنڈ  7162جون  01چکا ہے، اسطرح 

 ہو جاتا ہے۔   (70%)

 01  موجودہ ۔ کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعیننے والے سال کیلئے آڈیٹرز  کو مکمل ہو  7161جون

 بنا اہل ہونے کے  تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور  KPMGآڈیٹرز میسرز 

 انھوں نے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔ پر ء

 زیِر بحث النا۔  معاملے کو دیگر  کسی کی اجازت سے   صدر ِاجالس 

 

 بحکم بورڈ راولپنڈی

 سید غوث الدین سیف 7162اگست  01

 کمپنی سیکرٹری 

 

 نوٹس:

 

 کتابوں کی بندشکی حصص منتقلی  .1

)دونوں دن شامل ہیں( تک بند رہیں  7162اکتوبر  61سے  7162اکتوبر 66کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 

، جوہر ٹاؤن ، الہور، E-503رجسٹرار ، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس )پرائیویٹ( لمیٹڈ ،  شیئرہمارے  گی۔ 

اوپر بتائے  درخواستیں  باضابطہ وباری اوقات میں موصول ہونے والی منتقلی کی تک کار 7162اکتوبر 61کو  

 گئے حقوق کیلئے اہل سمجھی جائیں گی۔

 

 ساالنہ اجالِس عام میں شرکت .2

کوئی بھی ممبر جو اجالس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی اور ممبر کو اپنی جگہ 

دستخط کی اتھارٹی  کے ساتھ باضابطہ طور  شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ 

جالس کے وقت سے کم از کم پر مکمل پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر کمپنی سیکرٹری کو ا

 گھنٹے پہلے وصول ہو جانا چاہئے۔ 41

 

 پتے میں تبدیلی .3

رجسٹرار کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس  شیئرپتے میں تبدیلی کی صورت میں ممبر کو چاہئے کہ فوراً کمپنی کے 

 ۔جوہر ٹاؤن ، الہور، کو  آگاہ کرے ،E-503)پرائیویٹ( لمیٹڈ ، 

 

کے  2222جنوری  22بتاریخ  1سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر  .4

 میں اکاؤنٹ رکھنے والے افراد کو درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہو گا CDCمطابق 



A) :اجالس میں شرکت کیلئے 

i.  یا گروپ اکاؤنٹس میں حصص /اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد  اور ؛ کی صورت میں  افراد

رکھنے والے افراد جن کی رجسٹریشن کی تفصیالت قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، 

یا اصلی  (CNIC)شناختی کارڈ کمپیوٹرائزڈ  ایسے افراد کو اجالس میں شرکت کے وقت اپنے اصلی 

 پاسپورٹ کے ذریعے شناخت کروانا ہو گی۔  

ii.  کے  نامزد شخص  بمع  مختار نامہ  / قراردبورڈ آف ڈائریکٹرز کی صورت میں؛ کارپوریٹ اداروں کی

 ۔ گاتو(مہیا کرنا ہو  گیا دستخط کا نمونہ اجالس میں شرکت کے وقت )اگر پہلے مہیا نہیں کی 

B) :پراکسی مقرر کرنے کیلئے 

i.  یا گروپ اکاؤنٹس میں حصص /کی صورت میں ؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد  اور افراد

رکھنے والے افراد جن کی رجسٹریشن کی تفصیالت قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، 

 جمع کروائیں گے۔ضابطے کے مطابق  مندرجہ ذیل پراکسی فارم 

ii.  گواہ ہونے چاہئےجن کے نام، پتے اور  7پراکسی فارم کےCNIC  نمبر پراکسی فارم پر درج ہونے

 چاہئے۔

iii.  کمپیوٹرائزڈ  شناختی کارڈ  کے اصل مالک اور پراکسی فرد(CNIC) کاپی تصدیق شدہ یا پاسپورٹ کی

 پراکسی فارم کے ساتھ لف ہونی چاہئے۔

iv.  اجالس میں شرکت کے وقت پراکسی فرد اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ  شناختی کارڈ(CNIC) یا اصلی

 گا۔ پاسپورٹ دکھائے

v.  مختار نامہ  بمع  نامزد شخص  کے  /بورڈ  آف ڈائریکٹرز کی قرارد کارپوریٹ ادارے کی صورت میں؛

 دستخط کا نمونہ پراکسی فارم  کے ساتھ  )اگر پہلے مہیا نہیں کی گیا  تو(مہیا کرنا ہو گا ۔

 

 تی )الزمی(کے تحت ڈیویڈنڈ میں سے انکم ٹیکس کی کٹو 152کے سیکشن  2221انکم ٹیکس آرڈنینس،  .5

i.  ،انکم ٹیکس آرڈنینس  )سے نافذ العمل ہیں 7162جوالئی  16جو کہ (کی دفعات کے تحت  7162فنانس ایکٹ

کے تحت ڈیویڈنڈ سے  انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح میں ترمیم کر دی گئی ہے، یہ   651کے سیکشن  7116،

 شرح حسِب ذیل ہے:

ii.  

ٹیکس انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے والوں کیلئے  6

 کی کٹوتی کی شرح

 فیصد 65

انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کیلئے ٹیکس  7

 کی کٹوتی کی شرح

 فیصد 71

 

ویب سائٹ پر دی گئی ایکٹو ٹیکس پئیر لسٹ  کی  (FBR)فیڈرل بورڈ آف ریونیوجن کے نام  دار ایسے حصص 

(ATL)   میں درج نہیں ہیں،باوجود اسکے کہ وہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں،  کیلئے نصیحت ہے کہ

فیصد 15فیصد کی بجائے  20کمپنی انکے نقد ڈیویڈنڈ سے میں اندراج یقینی بنائیں تاکہ   ATLوہ اپنے ناموں کا 

 ے ٹیکس کاٹا جائے گا۔ کی شرح س %20کی بجائے  %15ٹیکس کاٹے، بصورِت دیگر انکے نقد ڈیویڈنڈ سے 

iii.  ،فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسکے عالوہ(FBR) ایسے حصص کے مطابق ،  کی جانب سے جاری کردہ وضاحت

میں حصص رکھتے ہیں، انکے پرنسپل حصص دار اور جوائنٹ ہولڈر کیلئے انکم مشترکہ اکاؤنٹس دار جو 

نان فائلر سٹیٹس کے مطابق کیا جائے /فائلرٹیکس کی کٹوتی کی شرح کا تعین علیحدہ علیحدہ انکے اپنے اپنے 

 تناسب کو مدنظر رکھا جائے گا۔  حصص میں ملکیت کے انکی گا جس میں 

 

چنانچہ تمام حصص داروں سے ، جو حصص کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں، درخواست ہے کہ اپنے حصص 

جدول کے مطابق تحریر کی میں پرنسپل حصص دار اور جوائنٹ ہولڈر کی ملکیت کا تناسب نیچے دئیے گئے 

 رجسٹرار کو فراہم کریں: شیئرمارے صورت میں ہ

 



کمپنی 

 کا نام

 CDSفولیو/ 

ID اکاؤنٹ /

 نمبر

کل 

 حصص
 جوائنٹ حصص دار پرنسپل حصص دار

نام اور شناختی    

 کارڈ نمبر

ملکیت کا 

تناسب 

)حصص کی 

 تعداد(

نام اور شناختی 

 کارڈ نمبر

ملکیت کا 

تناسب 

)حصص کی 

 تعداد(

 

 

      

رجسٹرار کو ضرور فراہم کر دیں بصورِت دیگر  شیئردن کے اندر مطلوبہ معلومات ہمارے  61اس نوٹس کے 

 یہ تصور کیا جائے گاکہ تمام حصص میں پرنسپل حصص دار اور جوائنٹ ہولڈرز برابر ملکیت رکھتے ہیں۔ 

 

iv. FBR رکے سرکل C No. 1(29) WHT/2006  اور  7161جون 01بتاریخC. 1(43) DG (WHT)/2008-

Vol.II-66417-R  47جب سیکنڈ شیڈول کے چوتھے پارٹ کی کالز کے مطابق  7165مئی 12بتاریخB  کے

)ڈیویڈنڈ پر ٹیکس( کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے قانونی  651کے سیکشن  7116تحت انکم ٹیکس آرڈنینس 

 کا قانونی سرٹیفیکیٹ ہونا الزمی ہے۔ رنے کیلئے استثٰنی استثٰنی حاصل ہو تو یہ استثٰنی حاصل ک

v.  4252157-051کسی بھی سوال/مسئلے/ معلومات کیلئے، سرمایہ کار کمپنی سیکرٹری سے انکے فون نمبر  

اور / یا کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس )پرائیویٹ( لمیٹڈ سے انکے  labs.com-cs@ferozsonsاور ای میل ایڈریس 

 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔  info@corptec.com.pkاور ای میل ایڈریس  042-35170335- 7فون نمبر 

vi. CDC کا ء کے پاس  اپنا کہ اپنے متعلقہ شراکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ حصص داروں سے درکار  ہے

کارپوریٹ فزیکل حصص داروں سے درکار ہے کہ ، جبکہ درج کروائیں (NTN)تازہ ترین نیشنل ٹیکس نمبر 

ائیویٹ( لمیٹڈ کو بھجوائیں۔ سرٹیفیکیٹ کی ایک کاپی کمپنی کو یا کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس )پرNTNوہ اپنے 

NTN  یاNTN  کا فولیو نمبر اپنے متعلقہ نام اور  کے کمپنی  وقت ، جیسا بھی معاملہ ہو،  بھیجتے سرٹیفیکیٹ

 ۔ حوالہ ضرور دیں

 

ساالنہ آڈٹ شدہ گوشواروں کو ای میل/سی ڈی/ یو ایس بی یا کسی دیگر میڈیا )اختیاری( کے ذریعے فراہم کرنا  .2

: 

SECP  کی جانب سے  جاری کردہSRO 787(1) 2014  اور  7164ستمبر1بتاریخSRO 470(1)/2016 

نے کمپنیوں کو    (SECP)کے تحت  سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان  7161مئی  06بتاریخ 

ساالنہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ الس اکاؤنٹ، گوشوارے )اجازت دی ہے  کہ وہ اپنے ممبرز کو ساالنہ آڈٹ شدہ 

آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی  ،ارے نوٹس برائے مالی گوشو، کیش فلو سٹیٹمنٹ، کی سٹیٹمنٹ کمپری ہینسو انکم

رپورٹ(  اور   نوٹس برائے ساالنہ اجالِس عام ای میل / سی ڈی/ یو ایس بھی یا  کسی دیگر الیکٹرانک میڈیا 

 کے ذریعے انکے رجسٹرڈ پتے پر بھجوا سکتی ہے۔ 

  

( کی شائع کردہ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انھیں Financial Statementsجو حصص دار مالی گوشواروں )

 پُرپر دئیے گئے سٹینڈرڈ درخواست فارم کو   www.ferozsons-labs.comچاہئے کہ کمپنی کی ویب سائٹ 

 جمع کروائیں۔ کے کر 

 

 کی سہولت کیلئے درخواست: کانفرنسنگوڈیو  .7

فیصد  یا  61کسی دوسرے شہر میں رہائش رکھنے والے ایسے حصص دار جو مجموعی طور پر کمپنی کے 

دن پہلے  61اجالس کی تاریخ سے کم از کم اجالس میں شرکت کیلئے ہوں،  کے مالک اس سے زیادہ حصص 

شہر میں  فراہم کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں بشرطیکہ کہ اس وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کمپنی کو 

یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے برائے مہربانی مطلوبہ معلومات کے وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت دستیاب ہو۔ 

 ساتھ درج ذیل فارم  کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔ 

mailto:cs@ferozsons-labs.com
mailto:info@corptec.com.pk


 

 

 _________________________کے  ____________________________________میں / ہم 

عمومی حصص کے  ____________________فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے طور پر 

ہے، بذریعہ ہذا  ________________________اکاؤنٹ نمبر  CDC /مالک ہیں جن کا رجسٹر فولیو 

 شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت  کا انتخاب کرتے ہیں۔  _________________

 

______________ ________ 

 تاریخ طنام اور دستخ

 

 

دن پہلے ممبران کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مقام سے آگاہ کر دے  2االنہ اجالس کی تاریخ سے کم از کم س کمپنی

 گی  اور اس سہولت سے استفادہ کرنے کیلئے درکار تمام معلومات مہیا کر دے گی۔ 

 

 (نمبر ) الزمی CNIC/NTNڈیویڈنڈ وارنٹ پر  .8

 SROاور  7161مارچ  06بتاریخ  SRO 275(I)/2016سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 

ڈیویڈنڈ وارنٹ پر، نابالغ اور کارپوریٹ حصص داروں کے کے مطابق  7167جوالئی  5بتاریخ  2012/(1)831

  ۔الزمی ہےنمبر درج ہونا  CNICیا بااختیار نمائندہ کا  رجسٹرڈ حصص دار  عالوہ، 

 

 NTNکاپی  یا،  کارپوریٹ اداروں کی صورت میں،  درست کی  CNICچنانچہ ایسے ممبرز جنھوں نے اپنے  

رجسٹرار کو انکی نقول جمع کروائیں۔  شیئرکی کاپی جمع نہیں کروائی، ان سے درخواست ہے کہ کمپنی کے 

اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل روک سکتی ہے جب تک کہ 

 کی درست کاپی مہیا نہ کر دی جائے۔  CNICقانون کے مطابق 

 

 نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذریعے سے ادائیگی .9

کی دفعات کے تحت، نقد ڈیویڈنڈکی  747کےسیکشن   (Companies Act, 2017) 7162کمپنیز ایکٹ ، 

براِہ راست میں ادائیگی صرف الیکٹرانک ذریعے سے  مستحق حصص داروں کے مقرر کردہ بنک اکاؤنٹس 

تک یہ شرط ختم کرد  7162اکتوبر  06کے ذریعے   61کے سرکلر نمبر  7162نے   SECPکی جا سکتی ہے۔ 

 نڈ کی ادائیگی صرف مقرر کردہ طریقہ کار کے تحت کی جائے گی۔ اس تاریخ کے بعد کسی بھی ڈیویڈی ہے۔ 

 

رجسٹرار کو  شیئر کمپنی کے تمام حصص داروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بنک مینڈیٹ کی تفصیالت 

نمبر  IBAN  (iii)اکاؤنٹ نمبر   (ii)اکاؤنٹ کا ٹائٹل   (i)مہیا کریں جس میں درج ذیل معلومات فراہم کریں؛ 

(iv)   بنک کا نام(v)   برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ۔ CDC   میں  حصص رکھنے والے حصص داروں سے

 کو فراہم کریں۔   CDCدرخواست  ہے کہ وہ اپنے بنک مینڈیٹ کی مندرجہ باال تفصیالت  اپنے متعلقہ 
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statements)   کمپنی کی ویب سائٹwww. Ferozsons-labs.com   پر دستیاب ہیں۔ 

 

 


