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  ނޯޓިސް ޖަލްސާގެ ޢާންމު އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016

 

 ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު .1

ވަތު ޢުދާރުންނަށް ދަޙިއްޞާ އިކުންފުނީގެ އެންމެހަޖަލްސާއަށް  ންމުޢާއަހަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ޕލކ ގެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން 
 . ދަރުބާރުގެ ގައި  10:00ރޭ  ދުވަހުގެ އަންގާރަވާ  30 މެއި 2017ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްންމު ޢާއަހަރީ ކުންފުނީގެ އަރުވަމެވެ

.ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގަ   އެވެ

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ .2

 .ފެށްޓުން ޖަލްސާ ބަރަކާތުން ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި .1

. މެސެޖް ޗެއާމަންގެ .2  އިއްވުން

. ތަފްޞީލް އައިޓަމްތަކުގެ އެޖެންޑާ .3  ހުށަހެޅުން

.  ފާއިތުވި އަހަރު .4   އެސްޓީއޯގެ ޕަރފޯމަންސް ހުށަހެޅުން

 . އިފްތިތާޙްކުރުން ޕޯޓަލް އޮންލައިން ޙިއްޞާދާރުންގެ .5

 ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން؛ .6

 .ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ޢާންމު އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2015 މިކުންފުނީގެ ބޭއްވި ގައި 04 ޖޫން 2016 .6.1

 .ރިޕޯޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 .6.2

 .ހިސާބުތައް ކުންފުނީގެ ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2016 .6.3

 .ފައިދާ ހުށަހަޅާ ބަހަން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ .6.4

 .ކަނޑައެޅުން އުޖޫރަ އެފަރާތުގެ ހޮވާ އޮޑިޓަރުން ކުންފުނީގެ އައްޔަންކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2017 .6.5

  .އައްޔަންކުރުން ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑަށް ކުންފުނީގެ އަހަރަށް އޮތް ކުރިޔަށް .7
  .ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ޙިއްޞާދާރުންގެ .8
 .ނިންމުން ޖަލްސާ .9

 



 
 

 
 

 ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައްޖަލްސާ .3

. ދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާކުންފުނީގެ ލަށް މިގެ ނިޔަ 30އޭޕްރިލް  2017ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ  ޖަލްސާގައި   ފަރާތްތަކަށެވެ

  ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް"އަށް ރަޖިސްޓަރ 2016ންމު ޖަލްސާ ޢާރީ "އަހަ .4

ކުރުމަށް އަށް ރަޖިސްޓަރ 2016ންމު ޖަލްސާ ޢާ"އަހަރީ  މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށްނުވަތަ ޕްރޮކްސީ  ރުވެޟިޙާންމު ޖަލްސާއަށް ޢާއަހަރީ 
. ންރިސެޕްޝަނުއޮފީހުގެ  ހެޑްކުންފުނީގެ  މިފޯމު. ކުރެއްވުން އެދެމެވެރަޖިސްޓްރީމެދުވެރިކޮށް  "އެދޭ ފޯމު އަދި ކުންފުނީގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
.އެޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެ އިން www.sto.mv  ވެބްސައިޓް   ވެ

 ކުރުންޖިސްޓަރޖަލްސާއަށް ރަ .5

ކުރެއްވުން  ކުރިން ރަޖިސްޓްރީގެ  04:00ހަވީރު ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  25 މެއި 2017 ދާރުންޙިއްޞާ ވާފުޅުބޭނުންޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާން 
. ކުންފުނީގެ  އަށް  cs@stomaldives.net ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުއޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ގައިވާ  www.sto.mv  ވެބްސައިޓްއެދެމެވެ

ހުށަހަޅުއްވައިގެން  ފެކްސް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ފޯމު ނަންބަރަށް 3344533ނުވަތަ  ކުރައްވައިގެން އީމެއިލް
.  ރީރަޖިސްޓް . ކުރެވިދާނެއެވެ   ރަޖިސްޓްރީކުރައްވާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަދުމަކޮށްދެމެވެ
.ޔާބަތަފްޞީލްކޮށް ގައި  "2016ލޫމާތު ފޮތް ޢުދާރުންގެ މަޙިއްޞާ"ލޫމާތު ޢުއިތުރު މަރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާގުޅޭ  ޖަލްސާ އަދި ންމުޢާއަހަރީ    ންކޮށްފައިވާނެއެވެ

 ހުށަހެޅުން ޕްރޮކްސީ. 6 

" މަށް އެދޭ ފޯމުއަށް ރަޖިސްޓަރކު 2016ންމު ޖަލްސާ ޢާ"އަހަރީ ނަ، ފޮނުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޖަލްސާއަށް އެހެން ފަރާތެއްބަދަލުގައި  ދާރެއްގެޙިއްޞާ
 ފަސޭހަ އެހެންނަމަވެސް، އިދާރީ ކަންކަމަށް. ވެއެދެމެ ރަޖިސްޓަރކުރެއްވުންގެ ކުރިން  10:00ރޭ ދުވަހުގެ ހޯމަ  ވާ 29 މެއި 2017 މެދުވެރިކޮށް

. ގެ ކުރިން ފޯމު 10:00ރޭ ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  28 މެއި 2017ކުރުމަށްޓަކައި     ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކުންފުނީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ
"  2016"އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  . އަދި ކުންފުނީގެ  ކުންފުނީގެ ހެޑްއަށް ރަޖިސްޓަރކުމަށް އެދޭ ފޯމު އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 އަށް އީމެއިލް cs@stomaldives.netވުމަށްފަހު މި ފޯމު ފުރުއް. އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ www.sto.mv ވެބްސައިޓް 
ޕްޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އްވައިގެން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ރިސެނަންބަރަށް ފެކްސް ކުރަ 3344533ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ 

. ރީރަޖިސްޓް .  ކުރައްވާއިރު ފޯމާއެކުރީރަޖިސްޓްކުރެވިދާނެއެވެ   ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަދުމަކޮށްދެމެވެ



 
 

 
 

ޕްރޮކްސީ ޤަބޫލްކުރެވޭނީ ކޮންމެ ވަކި ފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން  ން،(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުވަނަ މާއްދާގެ  44ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
100  . ) މެމްބަރުންގެ ޕްރޮކްސީއެވެ  "2016ދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް ޙިއްޞާ"އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކުންފުނީގެ ޕްރޮކްސީ އައްޔަނުކުރުމާގުޅޭ (ސަތޭކަ

.   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

  ކެންސަލްކުރުންލްކުރުން ނުވަތަ ބާޠިޕްރޮކްސީ  .6

ލްކުރަން އެދޭ ޠިޕްރޮކްސީ ބާ" ގެ ކުރިން 09:00ރޭ ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  30މޭ  2017ދާރުން ޙިއްޞާފުޅުވާ ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރައްވަން ބޭނުން
. އަންގަވަންއީމެއިލް އެޑްރެހަށް  cs@stomaldives.net މެދުވެރިކޮށް "ފޯމު ލޫމާތު ފޮތް ޢުދާރުންގެ މަޙިއްޞާ"އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކުންފުނީގެ  ވާނެއެވެ

2016"  .   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

 ޙާޟިރީ މާކުކުރުން .7

 09:00ރޭ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވާ 30މޭ  2017ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޟިރީ މާކުކުރުމަށް ހާފަރާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ރީރަޖިސްޓް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް
.  ދަރުބާރުގެ ބިއްލޫރި މާލަމުއަށް  09:45އެ ރޭގެ އިން  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ހަވާލުކުރެވޭ އެޑްމިޝަން  ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު،ހާޟިރީ މާކުގައެވެ

ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު، ޕާސްޕޯޓް އެބޭފުޅެއްގެ ދިވެހިކާޑު އަދި 
 . .  މިދެންނެވި ސުންމިނެޓްގެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ   ކުރިން ޙާޟިރީ މާކުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 2016 ފޮތް މަޢުލޫމާތު ދާރުންގެޙިއްޞާ .8

. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް ނުއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަ ހެޑްކުންފުނީގެ  މިފޮތް އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން  www.sto.mv ން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
. .  އްދާރަކުވެސް ކިޔުޙިއްޞާކޮންމެ  ފޮތްމި ހުންނާނެއެވެ   ވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ

 ންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާޢާހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ އަ 5201 .9

ތު ޞަހުށަހެޅުމުގެ ފުރު ޙުންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޢާވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2015ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  04ޖޫން  2016
. ހުޅުވާލެވިފަވާނީ ލާނުން ޢުއި ADM/2017/92-60ދުވަހު މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު  ވީ ބުރާސްފަތި 13އޭޕްރީލް  2017 މުގެ ހުށަހެޅު ޙުއިސްލާއެވެ

.  04:00ހަވީރު ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ 14 މެއި 2017ފުރުޞަތު     ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ
.  cs@stomaldives.netޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ،    އަށް އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ



 
 

 
 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 6201 .10

. ޢުވަނީ ޝާއިވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި  30އޭޕްރީލް  2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ 2016މިކުންފުނީގެ   ކުރެވިފައެވެ
.އިން  މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް   ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ

  ޢައްޔަންކުރުން ޑިރެކްޓަރުންކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް   .11

  ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ؛އްޔަނުއަބޯޑަށް ގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮތް އަހަރަށް ސަރުކާރުކުރިޔަށް 
  7483ޙުސެއިން ސާލިމް މުޙައްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ އަލްފާޟިލް  .1

 ލާލްބާޣު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު / މ. .2

 މުޙައްމަދު މިހާދު / ފިނޮޅު، ހއ. ކެލާއަލްފާޟިލް  .3

 މަނަސްއ. ލް ޢާމިރު މަންޞޫރު / މއަލްފާޟި .4

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ / މ.ވޭވިންގ ލައިޓް .5

  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފް / މުޝްތަރީގެ، ގދ. ތިނަދޫ .6

.  3ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ބުކުރާ ޙާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތި ދާރުންގެ ފަރާތުންޙިއްޞާ ންމުޢާ ދައުރަށް،ކުރިޔަށް އޮތް  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވެއެވެ
ބޭފުޅުންވެސް  3ކުރިމަތިލެއްވި މިމަޤާމަށް  ނިންމަވާފައިވަނީވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، ބޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން އި ތްތައްމިފަރާ

. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ   ؛އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވާދަކުރުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށެވެ
 ޓޫހަރޓްސް.ހ / ފަރުޞަތު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް .1

 698-95ދަފްތަރު ނަންބަރު  /އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު  .2

 ގދ.ގައްދޫ ،ބިލަތްމާގެ /އަލާްފޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ  .3

.  "2016ލޫމާތު ފޮތް ޢުދާރުންގެ މަޙިއްޞާ"މިފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު،    އިޓްގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެއަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސަގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 ދަދުޢަބަހަން ހުށަހަޅާ ދާރުންނަށް ޙިއްޞާވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން  6201 .12

ރ 51.00އަކަށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޙިއްޞާވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން  2016ކުންފުނީގެ 
) ރުފިޔާ .  (ފަންސާސް އެކެއް   އެވެ



 
 

 
 

 މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  ކުރުމަށްއޮޑިޓް  ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި 6201 .13

. މިފަރާތްތަކުން ކުން އޮޑިޓް ފާރމްތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީމަށް ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުރުއޮޑިޓް  ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި 2017 އަގު ހޯދިފައިވެއެވެ
  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތަކަކީ؛

ޔޫއެސް ހުށަހެޅުއްވި އަގު   އޮޑިޓް ފާރމް
  ޑޮލަރުން 

  ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން

  ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން  45,580.00  ކޭޕީއެމްޖީ
    50,350.00  ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް
  ވެލުއޭޝަން ހެދުން އަދިމިފްކޯގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް   51,410.00  އަރނެސްޓް އެންޑް ޔަންގު

. ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާޑިރެކްޓަރުންގެ  މަށްވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރު 2017މިފަރާތްތަކުގެ ތެެރެއިން    ތަކީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ

  ވޯޓު ދިނުންންމު ޖަލްސާގައި ޢާއަހަރީ  .14

.  އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު ވޯޓު ދޭނީ އަތް ،ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ވާގޮތުގެމަތީން 45ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  އުފުލައިގެންނެވެ
. ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ޙިއްޞާގެ %ކެ(އެ 1ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ  ،ދޭނަމަމިހެން ވޯޓު ) ވޯޓެވެ ތަމްޘީލްކުރާ މެމްބަރުން އެދިއްޖެނަމަ  10އް

. މިހެން ވޯޓު އަކަށް އެއް ވޯޓު ޙިއްޞާމްބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ ނަގާނަމަ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެމެ ޕޯލްގެ އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގިދާނެއެވެ
. މެމްބަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޗެއާމަން ދޭ  ،ވޯޓު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން 46ޤަވާޢިދުގެ ކުންފުނީގެ ހިންގާ  ދެވޭނެއެވެ

. ،ވޯޓުގެ އިތުރުން ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން މިފަދަ  45 ،އަދި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ޗެއާމަންއަށް ދެވިދާނެއެވެ
.  ،މާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީއިޖަލްސާއެއްގައި ނެގޭ ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަ   އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތަށެވެ

. ގައި ބަޔާންކު "2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް "ވޯޓާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ  ހަމަމިއާއުެކ، ވޯޓާބެހޭ އިތުރު ރެވިފައިވާނެއެވެ
. ވެސްވާހަކަ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެ    ދެންނެވީމެވެ
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Notice to attend the Annual General Meeting  
 

1. Invitation to the meeting 
State Trading Organization plc. hereby invites shareholders to attend the Annual 
General Meeting that will be held on Tuesday, May 30, 2017 at 10:00 p.m. at 
Dharubaaruge, Rannabandeyri Maalam, Male’, Maldives. 
 

2. Agenda 
1. Recitation of Holy Quran. 
2. Opening remarks by Chairman. 
3. Details on agenda items submitted for approval. 
4. Company performance in 2016. 
5. Launching of shareholders online portal. 
6. Submission of the following items for shareholder approval; 

6.1. Approval of meeting minutes of the Annual General   Meeting 2015, held on 
June 04, 2016 

6.2. Approval of Director’s Report for 2016 
6.3. Approval of Audited Financial Statements for the year ended December 31, 

2016 
6.4. Setting of the dividend proposed from 2016 earnings 
6.5. Appointment of Auditors and their fees for 2017  

7. Appointment of Directors to the Board. 
8.  Shareholder Discussions. 
9. End of Meeting. 

 
3. Participation at the meeting 

Only shareholders whose names appear on the shareholders register of the Company 
by April 30, 2017, can participate in the meeting. 
 
 
 



 
 

 
 

4. Registration Form for Annual General Meeting 2016 
Shareholder who wish to participate in the meeting must register themselves to the 
meeting through the “Registration form for Annual General Meeting 2016”. This form 
will be available from STO Head Office Reception and will also be available for 
download, from www.sto.mv. 
 

5. Registering for the meeting 
Shareholders who wish to attend the meeting, in person, must register themselves to 
attend the meeting by 04:00pm on May 25, 2017. Shareholder’s may register through 
the online portal made available on www.sto.mv or email the “Registration form for 
Annual General Meeting 2016” to cs@stomaldives.net or fax the form to 3344533 or 
submit the form to STO Head Office reception. Please ensure that you submit the 
necessary documents with the form. For more information on registration please refer 
to the “Shareholders Guideline 2016”. 
 

6. Assigning Proxy 
Shareholders who wish assign a proxy to the meeting must register their proxies by 
10:00pm on May 29, 2017. Shareholders may do so, by emailing the “Registration form 
for Annual General Meeting 2016” to cs@stomaldives.net or faxing the form to 3344533 
or by submitting the form to STO Head Office reception.  
Please ensure that you submit the necessary documents with the form.  
Furthermore, subsequent to the article 44 (c) of the Articles of Association of the 
Company, any individual person can represent the proxy of 100 (one hundred) 
members, at Annual General Meeting. 
For more information on registration please refer to the “Shareholders Guideline 2016”. 
 

7. Proxy revocation 
Proxy revocations are permitted until 09:00pm on May 30, 2017. All revocations must 
be informed to the Company by emailing the “Proxy Revocation Form” to 
cs@stomaldives.net. 
 



 
 

 
 

8. Attendance marking 
Attendance marking for shareholders who register to the meeting will take place on 
May 30, 2017 from 09:00pm to 09:45pm at Billoori Maalam, Dharubaaruge. We wish to 
remind all members to bring in the admission card, provided during registration and the 
national identification card or passport or driving license of the attendee.  
Please ensure to mark attendance within allocated time.  
 

9. Shareholders Guide 2016 
Shareholders guide 2016 will be available to all shareholders from STO Head Office 
Reception and will be available for download from www.sto.mv. 
It is a request of the Company for all shareholders to read this guide before attending 
the meeting.  
 

10. Meeting minutes of the Annual General Meeting 2015, held on June 04, 2016 
The meeting minutes of previous Annual General Meeting was made available for 
shareholder comments on April 13, 2017. All comments must be emailed to 
cs@stomaldives.net by May 14, 2017. 
 

11. STO Annual Report 2016 
STO Annual Report 2016 is now available for download from www.sto.mv. Report was 
published on April 30, 2017.  
 

12. Appointment of Directors to the Board 
Following are the members appointed to the Board by the majority shareholder 
(Government); 
1. Hussain Salim Mohamed / Dhaftharu number RC 7483 
2. Ahmed Shaheer / M. Laalbaaq 
3. Mohamed Mihad / Finolhu, HA. Kelaa 
4. Amir Mansoor / Ma. Manas 
5. Aishath Rafiyya / M. Waving Light 
6. Aishath Rayaheen Shareef / Mushthareege / GDH. Thinadhoo  



 
 

 
 

3 (three) members from the minority shareholders (Public) submitted their interest to 
the post of Director in Board to represent the public shareholders. These candidates 
were evaluated by the Nomination and Remuneration Committee of the Board and their 
recommendations were submitted to the Board for endorsement.  
Board declared all candidates fit and proper to stand for election at the Annual General 
Meeting. 
  
1. Mohamed Farshath / H. Two Hearts 
2. Ahmed Aboobakuru / Dhaftharu number 698-95 
3. Aishath Fazeena / Bilaimaage, GDH.Gaddoo 
 
For more information on the members elected and standing for election to the Board, 
please refer to the “Shareholders guide 2016”. This information will also be available on 
www.sto.mv. 
 

13. Dividend proposed from the earnings of 2016 
The Board of Directors propose to pay a dividend of MVR51.00 per share from the 
earnings of 2016.  
 

14. Appoint and set the Auditors for 2017 and their wages 
STO invited the 3 (three) international audit firms residing in the Country to submit their 
proposals to audit the Company and Group financial statements in 2017.  
Following are the fees proposed; 
Audit firm Fees quoted in USD Involvement with STO in 2016 

KPMG 45,580.00 External Auditors  

PWC 50,350.00   

E&Y 45,580.00 External Auditors  

 
The Board of Directors hereby propose to appoint KPMG as Auditors for 2017.  
 



 
 

 
 

15. Voting at the Annual General Meeting 
As per the Article of Association of the Company, article 45 (a) and (b), voting at all 
general meetings will be made by show of hands, in which case unless otherwise 
decided, each member is entitled for 1 (one) vote. Voting by poll will be allowed at the 
request of members representing not less than 10% of the shares of the Company, in 
which case, each member will be entitled to give 1 (one) vote for each share 
represented. 
 
Referring to article 46 of the same document, in case of any equality in votes at a 
general meeting, the chairman of the meeting is entitled to give a casting vote in 
addition to the permitted vote he can give for being a member.  
Furthermore, as per articles 45 (c), the chairman of the meeting has the authority to 
conclude the validity of every vote and its results, tendered at a general meetings of 
the Company.  
For more information on voting, please refer to the Shareholders Guide 2016. 
Information on voting will also be available on www.sto.mv. 

 

 


