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ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
State Trading Organization plc.

Registration Form for Annual General Meeting 2016 

  އަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 
  

I want to assign a Proxy 
  ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމަށް

 I want to attend the Meeting 
  ރުވުމަށްޙާޟިޖަލްސާއަށް 

 

  

  
Name of Shareholder 
  ޙިއްޞާދާރުގެ ނަން

  
ID card Number / Registration Number 
/  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަމްބަރ

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

  
Email  
    އީމެއިލް

Contact Number 
  ނަމްބަރ ނެ ފޯންގުޅޭ

  
Permanent Address 
(Address/Atoll/Island) 
( /ރަށް /އަތޮޅު   ދާއިމީ އެޑްރެސް (ގޭގެ ނަން

  
Current Address (Address/Atoll/Island) 
( /ރަށް /އަތޮޅު   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (ގޭގެ ނަން

I hereby confirm that the information provided in this form is correct and true. I, further confirm that I have read 
the information provided on the Shareholder Guide 2016. 

. އަދިހަމައެހެންމެ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ގައި  2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް  ޢާންމުކުރައްވާފައިވާމަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ
. މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ކިޔާފައިވާނެކަމަށްހިމަނާފައިވާ   އިޤުރާރުވަމެވެ

  
  

Signature 
 ސޮއި

  

 

If shareholder is below 18 years of age, provide guardian details (as at April 30, 2017)  
) 30އޭޕްރީލް  2017(  މަޢުލޫމާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އަހަރުން ދަށުގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ  18  ގެ ނިޔަލަށް

  
Name of Parent / Guardian 

 ނަންގެ ބަލަދުވެރިޔާބެލެނިވެރިޔާގެ ނުވަތަ 

  
ID card Number 
  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަމްބަރ

  
Email  
    އީމެއިލް

Contact Number 
  ނަމްބަރފޯން  ނެގުޅޭ

I hereby confirm that the information provided in this form is correct and true. I, further confirm that I have read 
the information provided on the Shareholder Guide 2016. 

. އަދިހަމައެހެންމެ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނެރުއްވާފައިވާ ަގއި  2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް  މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ
. މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ކިޔާފައިވާނެކަމަށްހިމަނާފައިވާ   އިޤުރާރުވަމެވެ

  
  

Signature 
 ސޮއި

  

 

  



Boduthakurufaanu Magu, Maafannu 

Male’ 20345, Republic of Maldives 

T (+960) 3344 383 (+960) 3344 395 (+960) 3344373 F (+960) 3344 533 

Email: cs@stomaldives.net  

Website: www.sto.mv 

 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާފަންނު
  ދިވެހިރާއްޖެ، 20345މާލެ 
  3344 533 (960+) ފެކްސް: 3344373 (960+) 3344 395 (960+) 3344 383 (960+)ފޯނު: 

 CS@stomaldives.net: އީމެއިލް

www.sto.mv :ވެބްސައިޓް

`` 

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
State Trading Organization plc.

  

If assigning a Proxy, provide the following details of assigned Proxy  
  ޢައްޔަންކުރައްވާ ޕްރޮކްސީ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ނަމަޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރައްވާ

  
Name of Proxy 
  ޕްރޮކްސީގެ ނަން

  
ID card Number 
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަމްބަރ

  
Email  
    އީމެއިލް

Contact Number 
  ނަމްބަރ ނެ ފޯންގުޅޭ

  
Permanent Address 
(Address/Atoll/Island) 
( /ރަށް /އަތޮޅު   ދާއިމީ އެޑްރެސް (ގޭގެ ނަން

  
Current Address (Address/Atoll/Island) 
( /ރަށް /އަތޮޅު   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (ގޭގެ ނަން

I hereby confirm that the information provided in this form is correct and true. I, further confirm that I have read 
the information provided on the Shareholder Guide 2016. 

. އަދިހަމައެހެންމެ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނެރުއްވާފައިވާ ަގއި  2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް  މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ
. މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ކިޔާފައިވާނެކަމަށްހިމަނާފައިވާ   އިޤުރާރުވަމެވެ

  
  

Signature 
 ސޮއި

  

I want to receive my admission card to the Annual General Meeting 2016 by email 
  ޛަރިއްޔާއިން ފޮނުވައިދެއްވުން އެދެން ގެ އެޑްމިޝަން ކާޑު އީމެއިލްގެ 2016އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 

 

  
I want STO to provide my admission card to the Annual General Meeting 2016 to my assigned proxy by 
email  

 އެދެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮކްސީއަށް އީމެއިލްގެ ޛަރިއްޔާއިން ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް ،ގެ އެޑްމިޝަން ކާޑު 2016ރީ ޢާންމު ޖަލްސާ އަހަ

 
 

 

Note 
1. All fields (excluding email address) are mandatory. 
2. Attach copies of National Identification Cards as requested. 
3. Ensure valid contact/mobile number(s) and email addresses are provided. 
4. Ensure you have read the Shareholders Guide 2016 before submitting the form.  
5. If a company, association, club or similar organization wish to assign proxy to the meeting, the organization must 

provide a board resolution, ID card copy of assigned proxy and a copy of the company registration certificate, 
along with this form. Furthermore, please include the official stamp on form.   

 
  ނޯޓު

) ބައިތަކެއް ހުރިހާ މިފޯމްގެ .1   ފުރުމަކީ މަޖްބޫރުކަމެކެވެ.  (އީމެއިލް ފިޔަވާ
.ހުށަހަ ތައްފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ .2   ޅުއްވަންވާނެއެވެ
 .އެދެމެވެސައްޚަ މަޢުލޫމާތުކަން ޔަޤީންކުރެއްވުން  ސްތަކަކީީއީމެއިލް އެޑްރެ ތަކާއިިނަމްބަރުފޯން ގުޅޭނެ  ފޯމުގައި ބަޔާންކުރައްވާ .3

 .ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން އެދެމެވެއަށް  2016ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް މިފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން، ކުންފުނިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ  .4

 ކޮޕީއަކާއެކު ކާޑުގެ އައިޑީ ފަރާތުގެ ޢައްޔަންކުރި ޢައްޔަންކުރާނަމަ، ފަރާތެއް ވަކި ތަމްޘީލްކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ އެކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން .5
. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް ސެޓިފިކެޓްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އަދި ރިޒޮލިއުޝަންއެއް ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނުވަތަ އެކުންފުންޏެއްގެ

 .ޖަހަންވާނެއެވެ މިފޯމްގައި ތައްގަނޑު އެފަރާތުގެ ހަމަމިއާއެކު


