
 نوٹس  برائے ساالنہ اجالِس عام
 

   دوپہر  جمعہبروز  2019اکتوبر 25 (AGM)ساالنہ اجالِس عام   واں  63کا  فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈاطالع دی جاتی ہے کہ 

11:45AM   ئے معامالت زیِر بحث المیں  منعقد ہو گا  جس میں مندرجہ ذیل  ہوٹل شالیمار، عزیز بھٹی شہید روڈ، راولپنڈیبجے

 جائیں گے:

 کرنا۔ کی توثیق  کاروائی کی پچھلے ساالنہ اجالِس عام  منعقد کردہ کو  2018اکتوبر  27 .1

بمع آڈیٹرز اور   (Audited accounts)گوشوارے  آڈٹ شدہ  کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے  2019ون ج 30 .2

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

  ۔کو زیِر غور النا اور منظوری دیناحتمی نقد ڈیویڈنڈ  (%40)روپے فی حصص   4بورڈ آف ڈائریکٹرزکی تجویز کے مطابق  .3

کے عبوری نقد ڈیویڈنڈ کے عالوہ ہے، جس کو  (%20)روپے فی حصص  2یہ ڈیویڈنڈ  حصص داروں کو پہلے سے اداکردہ  

ہو جائے   (%60)روپے فی حصص  6لے سال کیلئے ُکل نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ختم ہونے وا 2019جون  30شامل کرنے سے  

 گی۔ 

موجودہ آڈیٹرز میسرز ۔ کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعینکو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز    2019جون  30 .4

KPMG  انھوں نے خود کو دوبارہ  پر ء ا بناہل ہونے کے  تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور

 تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

 زیِر بحث النا۔  معاملے کو دیگر  کسی کی اجازت سے   صدر ِاجالس .5

 بحکم بورڈ راولپنڈی

 کمپنی سیکرٹری، سید غوث الدین سیف 2019 ستمبر  21

 :نوٹس

 :کتابوں کی بندشکی حصص منتقلی  .1

ہمارے  )دونوں دن شامل ہیں( تک بند رہیں گی۔  2019اکتوبر  25سے  2019 وبر اکت 18کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں  

تک  2019اکتوبر  17، جوہر ٹاؤن ، الہور، کو  E-503رجسٹرار ، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس )پرائیویٹ( لمیٹڈ ،  شیئر

 گئے حقوق کیلئے اہل سمجھی جائیں گی۔اوپر بتائے  درخواستیں  باضابطہ وباری اوقات میں موصول ہونے والی منتقلی کی کار

 :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 شریک ہونے  

پر مکمل پراکسی فارم  باضابطہ طورپراکسی فارم  پر عملدرآمد کیلئے  اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ 

گھنٹے پہلے وصول ہو جانا  48کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر کمپنی سیکرٹری کو اجالس کے وقت سے کم از کم 

 پراکسی فارم لف ہے۔چاہئے۔

میں  CDCکے مطابق  2000جنوری  26بتاریخ  1سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر  

 :ٹ رکھنے والے افراد کو درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہو گااکاؤن

A) :اجالس میں شرکت کیلئے 

i.  اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد  جن کی رجسٹریشن کی تفصیالت قواعد و  ؛ کی صورت میں  افراد

کمپیوٹرائزڈ  لی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، ایسے افراد کو اجالس میں شرکت کے وقت اپنے اص

 یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے شناخت کروانا ہو گی۔   (CNIC)شناختی کارڈ 

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

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

B) :پراکسی مقرر کرنے کیلئے 

i.  کی صورت میں ؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد جن کی رجسٹریشن کی تفصیالت قواعد و ضوابط  افراد

 جمع کروائیں گے۔ضابطے کے مطابق   باال مندرجہ کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، پراکسی فارم 

ii.  ے اور گواہ ہونے چاہئےجن کے نام، پت 2پراکسی فارم کےCNIC نمبر پراکسی فارم پر درج ہونے چاہئے۔ 

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

 کے ساتھ لف ہونی چاہئے۔

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

 گا۔

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

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



 :ڈیویڈنڈ میں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی  .3

کی دفعات   کے ذریعے انکم ٹیکس کی کٹوتی میں اصالحات الئی   2019فنانس ایکٹ سے نافذ العمل   2019جوالئی  01

اس ڈیویڈنڈ سے  انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح  نقد  کے تحت  150کے سیکشن  2001انکم ٹیکس آرڈنینس ،گئی ہیں۔  

 حسِب ذیل ہے: وقت 

a.  ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ(ATL)    کیلئے  میں شامل افراد

 تی کی شرحٹیکس کی کٹو

 فیصد 15

b.  ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ(ATL)     میں غیر  شامل افراد

 کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح

 فیصد 30

ایکٹو  کیلئے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کا تعین علیحدہ علیحدہ رکھنے والے حصص داروں میں حصص مشترکہ اکاؤنٹس 

میں غیر  شامل   (ATL)ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ  /  ٹیکس کی کٹوتی کی شرحمیں شامل افراد   کیلئے   (ATL)ٹیکس پیئر لسٹ 

تناسب کو مدنظر رکھا  حصص میں ملکیت کے انکی کے مطابق کیا جائے گا جس میں  افراد   کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح

دئیے گئے جدول درخواست ہے کہ حصص میں ملکیت کا تناسب نیچے  حصص داروں سے مشترکہ چنانچہ تمام  جائے گا۔ 

میں   (CDC)سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان  کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر بھجوائیں۔کے مطابق تحریر کی صورت میں 

حصص رکھنے والے حصص داروں سے درخواست ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی کے بارے  معلومات کی ایک نقل  متعلقہ ممبر 

کو بھجوائیں۔   اطالع موصول نہ  CDCکی صورت میں ہونے  یسٹر اکاؤنٹ انو CDCسٹاک ایکسچینج کو بھی بھجوائیں یا 

 برابر ملکیت رکھتے ہیں:حصص میں  حصص دار  مشترکہ یہ تصور کیا جائے گاکہ تمام  ہونے کی صورت میں 

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(

       

کی جاری  (FBR)فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی معلومات اب الزمی ہیں  اور (NTN)یا نیشنل ٹیکس نمبر  (CNIC)شناختی کارڈ 

 سے  ٹیکس سٹیٹس چیک کرنے کیلئے درکار ہے۔  (ATL)ایکٹو ٹیکس پئیر لسٹ  کردہ 

 :استثٰنی سے  ۃزکو/انکم ٹیکس  .4

ممبرز جو انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثٰنی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کم شرح پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کروانا چاہتے ایسے 

مع کروائیں۔ ایسے ممبرز جو زکوۃ  کی یا ضروری دستاویزی ثبوت ج ٹیکس سرٹیفکیٹاستثٰنی  کا کارآمد  ہیں، کو چاہئے کہ 

 کٹوتی نہیں کروانا چاہتے، انھیں چاہئے کہ زکوۃ  کی کٹوتی نہ کرنے کا قانونی بیان جمع کروائیں۔

 ڈیویڈنڈ کی ادائیگی  میں حصص دار کے بنک اکاؤنٹ  .5

ر الزم ہے کہ وہ حصص داروں پ کی دفعات کے تحت، 242کےسیکشن   (Companies Act, 2017) 2017کمپنیز ایکٹ ،  

کی تفصیل فراہم کریں  تاکہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی  ڈیویڈنڈ وارنٹس کی بجائے براِہ  (IBAN)اپنے  انٹرنیشنل بنک اکاؤنٹ نمبر 

کی ہدایات کے مطابق حصص 2017اگست  01بتاریخ  18کے سرکلر نمبر  SECPراست انکے بنک اکاؤنٹ میں کی جا سکے۔ 

ہ کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اپنے بنک اکاؤنٹس کی تفصیالت  تحریری صورت میں جمع کروا داروں سے درخواست ہے ک

تک ارکان کے  بنک اکاؤنٹ کی درست تفصیالت نہ ملنے کی  2019اکتوبر  17دیں )اگر پہلے جمع نہیں کروائی گئی تو(۔ 

 گی۔ صورت میں کمپنی ایسے ارکان کو  ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہو جائے 

 CDC  متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج کو قانونی ہدایات جمع کروائیں  یا اکاؤنٹ رکھنے والے ارکان سے درخواست ہے کہ

CDC  کو جمع کروائیں اگر آپCDC  انویسٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ 

 جمع کروانا: (CNIC)کے ختمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کیلئے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ  2018-19 .6

کی ہدایات کے مطابق، ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کیلئے حصص داروں کے  (SECP)سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان  

کی کاپی کمپنی کے  CNICشناختی کارڈ نمبر الزمی درکار ہیں۔ اسلئے حصص داروں سے درخواست ہے کہ اپنے درست 

کی عدم موجودگی میں،  CNICکسی رکن کے درست  ئی گئی تو(۔ شئیر رجسٹرار کو جمع کروائیں )اگر پہلے جمع نہیں کروا

 کمپنی ایسے ارکان کو  ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہو جائے گی۔

 CDC  اکاؤنٹ رکھنے والے ارکان سے درخواست ہے کہ متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج کوCNIC  کی کاپی  جمع کروائیں  یا

CDC  کو جمع کروائیں اگر آپCDC  انویسٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ 



یا کسی دیگر میڈیا )اختیاری( کے ذریعے فراہم کرنا  ڈی وی ڈی   /ساالنہ آڈٹ شدہ گوشواروں کو ای میل/سی ڈی/ یو ایس بی .7

: 

 SECP  کی جانب سے  جاری کردہSRO 787(1) 2014  اور  2014ستمبر8بتاریخSRO 470(1)/2016  مئی  31بتاریخ

نے کمپنیوں کو اجازت دی ہے  کہ وہ اپنے ممبرز    (SECP)یز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت  سیکیورٹ 2016

، کیش کی سٹیٹمنٹ کمپری ہینسو انکم، نفع یا نقصان کی سٹیٹمنٹ، کی سٹیٹمنٹ  فنانشل پوزیشنگوشوارے )کو ساالنہ آڈٹ شدہ 

رز کی رپورٹ(  اور   نوٹس برائے ساالنہ اجالِس عام ای میل / ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹنوٹس برائے مالی گوشوارے فلو سٹیٹمنٹ، 

 یا  کسی دیگر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انکے رجسٹرڈ پتے پر بھجوا سکتی ہے۔  ڈی وی ڈی /سی ڈی/ یو ایس بی

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

کمپنی کے شئیر رجسٹرار کے کر  پُرپر دئیے گئے سٹینڈرڈ درخواست فارم کو   www.ferozsons-labs.comکی ویب سائٹ 

 ۔ کو بھجوائیں

 CDC  اکاؤنٹ رکھنے والے ارکان سے درخواست ہے کہ متعلقہ ممبر سٹاک ایکسچینج کو ای میل ایڈریس مہیا کریں  یاCDC 

 انویسٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔  CDC کو مہیا  کریں  اگر آپ

 کی سہولت کیلئے درخواست: کانفرنسنگوڈیو  .8

اگر کمپنی کو کسی دوسرے شہر میں رہائش رکھنے والے ایسے حصص کے مطابق،  (2)132کے سیکشن  2017کمپنیز ایکٹ  

شرکت کیلئے  فیصد  یا اس سے زیادہ حصص کے مالک  ہوں، سے اجالس میں 10دار جو مجموعی طور پر کمپنی کے 

دن پہلے وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس  7اجالس کی تاریخ سے کم از کم 

 شہر میں وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت موجود ہونے کی صورت میں یہ سہولت مہیا کرے گی۔  یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے 

 کو درخواست دیں۔ کمپنی سیکرٹری 

 :حصص/یمنڈ منافعان کل .9

شیئر رجسٹرار حصص کسیم نہیں کر سکے ان کو مشورہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے /وہ شیئر ہولڈر جو کسی وجہ سے اپنا منافع 

 سے رابطہ کریں۔  ، جوہر ٹاؤن ، الہورE-503، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس )پرائیویٹ( لمیٹڈ ، 

ضابطہ کی کارروائ مکمل کرتے ہوئے وہ منافع جو تین سال یا مقررہ تاریخ ، کے مطابق 244کے سیکشن  2017کمپنیز ایکٹ  

سے زیادہ عرصے سے کلیم  نہیں کیا گیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کےپاس اور حصص کی صورت میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج 

       جمع کرا دئے جائیں گے۔  کمیشن کے پاس

 پتہ میں تبدیلی: .10

 ی تبدیلی کی صورت میں فوراً اطالع دیں۔ارکان سے درخواست ہے کہ پتہ ک 

 آڈٹ کردہ گوشواروں  کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی: .11

کمپنی   (Audited financial statements)پر مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ کردہ گوشوارے  2019جون  30کمپنی کے  

 کی ویب سائٹ

 www. Ferozsons-labs.com   دن پہلے مہیا کر دئیے گئے ہیں۔  21اریخ سے کم از کم پر ساالنہ اجالِس عام کی ت 

 


