
 پراکسی فارم

 عسکری الئف ایشورنس کمپنی لمیٹیڈ

 

 __________________ ولد ______________________  من کہ مسّمی

 ________________________________________________   ساکن  

 ___________________________________________)مکمل پتہ(،  

 رکن ہونے کی حیثیت سے،عسکری الئف ایشورنس کمپنی لمیٹیڈ کا 

 ________________________ ولد ______________________  مسّمی

 ________________________________________________  ساکن   

 ___________________________________________)مکمل پتہ(، 

صبح  ساڑھے ء کو   ۹۲۹۲ مئی   ۹۲  ، جمعہ ساالنہ جنرل میٹنگ جو ستائیسویں کو، کمپنی کی 

منعقد ہوگی اور بعد ازاں کسی بھی التوا پر، میری جانب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ، دس بجے 

 ووٹ دینے کے لئے، اپنے نائب کے طور پر مقّرر کرتا ہوں۔ 

 

  ء  کو دستخط کیا گیا ۹۲۹۲______________    مورخہ 

 سپاں کریں براہ مہربانی ریوینیو اسٹامپ چ       

 ________________    

 رکن کے دستخط 

 

 گواہان کی موجودگی میں دستخط کئے گئے 

 

 ________________    ________________   

 گواہ نمبردو کے دستخط                         گواہ نمبر ایک کے دستخط           

 _______________ نام:   ________________ نام: 

 

 

 شناختی کارڈ نمبر: ______________  نمبر: _____________شناختی کارڈ  

 نوٹ:

جانب سے شرکت کرنے، گفتگو کرنے اور ووٹ ڈالنے  ینائب کے طور پر مقّرر کردہ فرد، مقّرر کرنے والے ک ۔۱

 کا اہل ہوگا۔

 ۔یشدہ نقول فراہم کرنا ہونگ قیتصد یکارڈ/پاسپورٹ ک یشناخت یتھ قومافارم کے س یپروکس ۔۹

 ۔ںینہ ایکا رکن ہو  یجاسکتا ہے خواہ وہ کمپن ایفرد نائب کے طور پر مقّرر ک یبھ یکوئ ۔۳

 جانب سے یک یاسکے منظور شدہ اٹارن ایطرف سے کی  ےمقّرر کرنے وال زیدستاو ینائب مقّرر کئے جانے ک ۔۴

 یک یادارے کے اٹارن ایُمہر  یہے تو اس ادارے ک شنیکارپور یاگر مقّرر کرنے واال کوئ ای یکردہ ہوگ ریتحر

 جانب سے۔

)اگر ہو تو( جس کے تحت اس پر دستخط  یاور اتھارٹ یکوئ ایاور مختارنامہ  زیدستاو ینائب مقّرر کئے جانے ک ۔۵

فس ایمرلڈ ہیڈ آکے  یشدہ نقل کمپن قیپبلک سے تصد ینوٹر یک یاتھارٹ ای یاس مختار نامے ک ایکئے گئے ہوں، 

، کلفٹن، 5کے ڈی اے امپروفمنٹ اسکیم نمبر  ، 5،  بالک 01واں فلور، پالٹ نمبر جی 00، 0011ٹاور، آفس نمبر 

 ۔ یجائے گ یگھنٹے قبل جمع کرائ(۸۴) سیکے وقت سے کم از کم اڑتال ٹنگیکے پاس مکراچی 

 کرے گا۔ شیورٹ پکارڈ/پاسپ یشناخت یکے وقت اپنا اصل قوم ٹنگیمقرر کردہ نائب م ۔۶


