
Kan’baa AisaRani Hnigun 

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 

  ާމަފްނނު ، ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުން
  ދިވެހިރާއްޖެ، 20345މާލެ 
  3344 533 (960+) ފެކްސް: 3344373 (960+) 3344 395 (960+) 3344 383 (960+)ފޯނު: 

 CS@stomaldives.net: އީމެއިލް

 www.sto.mv ް:ވެބްސައިޓ

`` 

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
State Trading Organization plc.

Registration Form for Annual General Meeting 2017 
  ފޯމް އެދޭ ކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރ އަށް 2017 ޖަލްސާ ޢާންމު އަހަރީ

I want to assign a Proxy 
  ޢައްޔަންކުރުމަށް ޕްރޮކްސީ

 I want to attend the Meeting 
  ރުވުމަށްޙާޟި ޖަލްސާއަށް

 

Shareholder Information 
 މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާދާރުގެ

  
Name  
  ނަން

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

  
Email  
    އީމެއިލް

Contact Number  
  ނަމްބަރ ފޯން ނެގުޅޭ

  
Permanent Address (Address/Atoll/Island) 

  )ރަށް/އަތޮޅު/ނަން ގޭގެ( އެޑްރެސް ދާއިމީ
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. 
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ ގައިފޮތު މަޢުލޫމާތު ާރުންގެޙިއްޞާދ ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އަދިހަމައެހެންމެ،. އިޤުރާރުވަމެވެ އަޅުގަނޑު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ތެދު މަޢުލޫމާތަކީ މަތީގައިވާ

 .އިޤުރާރުވަމެވެ ކިޔާފައިވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

 
 
  

Signature 
 ސޮއި

Guardian’s Information 
 މަޢުލޫމާތު ބަލަދުވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ

.April 2018 tholder is below 18 years of age, as at 30sharehThis part shall only be filled if   
 .ވާނަމައެވެ ނުފުރޭކަމަށް އަހަރު 18 ޙިއްޞާދާރަށް ނިޔަލަށް ގެ 30އޭޕްރީލް  2018 ފުރިހަމަކުރައްވާނީ މިބައި

  
Name  
 ނަން

  
ID card Number 

  ނަމްބަރ ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި

  
Email  
    އީމެއިލް

Contact Number 
  ނަމްބަރ ފޯން 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. 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ ގައިފޮތު މަޢުލޫމާތު ެގްޞާދާރުންޙިއ ނެރުއްވާފައިވާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އަދިހަމައެހެންމެ،. އިޤުރާރުވަމެވެ އަޅުގަނޑު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ތެދު މަޢުލޫމާތަކީ މަތީގައިވާ
 .އިޤުރާރުވަމެވެ ކިޔާފައިވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

 
  
  

Signature 
 ސޮއި

Proxy Information 
 މަޢުލޫމާތު ޕްރޮކްސީގެ

If assigning a Proxy, provide the following details of assigned Proxy.  
  .މަޢުލޫމާތު އާއިބެހޭ ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރައްވާ ،ނަމަޢައްޔަންކުރައްވާ ޕްރޮކްސީ

  
Name  
  ނަން

  
ID card Number 

 ނަމްބަރ ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި

  
Email  
    އީމެއިލް

Contact Number 
  ނަމްބަރ ފޯން ނެގުޅޭ

  
Permanent Address (Address/Atoll/Island) 

  )ރަށް/އަތޮޅު/ނަން ގޭގެ( އެޑްރެސް ދާއިމީ
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. 
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ ގައިފޮތު މަޢުލޫމާތު ެްޞާދާރުންގޙިއ ނެރުއްވާފައިވާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އަދިހަމައެހެންމެ،. އިޤުރާރުވަމެވެ އަޅުގަނޑު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ތެދު މަޢުލޫމާތަކީ މަތީގައިވާ

 .އިޤުރާރުވަމެވެ ކިޔާފައިވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު
 
  
  

Signature 
 ސޮއި



Kan’baa AisaRani Hnigun 

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 

  ާމަފްނނު ، ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުން
  ދިވެހިރާއްޖެ، 20345މާލެ 
  3344 533 (960+) ފެކްސް: 3344373 (960+) 3344 395 (960+) 3344 383 (960+)ފޯނު: 

 CS@stomaldives.net: އީމެއިލް

 www.sto.mv ް:ވެބްސައިޓ

`` 

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
State Trading Organization plc.

  

Note 
1. All relevant fields (excluding email address) are mandatory. 
2. Attach copies of National Identification Cards as requested. 
3. 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 this form.  

4. Admission card will be provided to shareholder / proxyholder by email. If email address is not provided, you may 
collect admission card from STO Head Office. 

5. Ensure you have read the Shareholders Guide 2017 before submitting the form.  
 

 ނޯޓު

  . މަޖްބޫރުކަމެކެވެ ފުރުމަކީ )ފިޔަވާ އީމެއިލް( ބައިތަކެއް ުރިހާހ ،ގުޅުންހުރި ގައިވާ،މިފޯމު .1
  .ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ ކޮޕީ ގެތަކުކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ގޮތަށް،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައިމި .2
 އެކުންފުންޏެއްގެ ކޮޕީއަކާއެކު ކާޑުގެ އައިޑީ ާތުގެފަރ ޢައްޔަންކުރި ޢައްޔަންކުރާނަމަ، ފަރާތެއް ވަކި ތަމްޘީލްކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ އެކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން .3

 ސިއްކަ އެފަރާތުގެ ހަމަމިއާއެކު. ަޅަންވާނެއެވެހުށަހ ކޮޕީ ސެޓިފިކެޓްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އަދި ރިޒޮލިއުޝަންއެއް ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ނުވަތަ
 .ޖަހަންވާނެއެވެ މިފޯމްގައި

 އެސްޓީއޯ ކާޑު އެޑްމިޝަން ފަރާތްތަކުގެ ނުވާހުށަހަޅުއްވާފައި އެޑްރެސް އީމެއިލް. ފޮނުވޭނެއެވެ ކާޑު އެޑްމިޝަން ޛަރިއްޔާއިން އީމެއިލްގެ ޕްރޮކްސީއަށް ޢައްޔަންކުރާ ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރު .4
 . ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ އޮފީހުން ހެޑް

 .އެދެމެވެ ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން ފޮތަަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ކުރިން، ފުރުމުގެ މިފޯމު .5
 
 
 
 

Deadline to submit this form is 22:00hrs on May 29, 2018. 
.  22:00ވާ ދުވަހުގެ  29މެއި  2018މިފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުުގެ ސުންގަޑިއަކީ   އެވެ

 
 

Shareholders must use this form to register attendance or assign proxy for STO Annual General Meeting 2017. No other forms or documents will be accepted.  
  ބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މަށް، ރެޖިސްޓަރކުރައްވަންވާނީ މިފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެއްވެސް އިތުރު ފޯމެއް ނުވަތަ ޑޮކިއުމަންޓެއް ޤައްވުއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅު 2017އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 


