
 سرمایہ کارانہ روابط

 سرمایہ کارانہ روابط کی فہرست اور پراکسی فولیو تفصیل کی فہرستوں کے لیے  شیئرہولڈرز کے جواب ،  سواالت
 کے بارے میں معلومات 

 

 ء2019نومبر  4 –ہدایات  لیےسرمایہ کاروں کے 

 انہ ہدایتساالنہ سرمایہ کارل وحید کی جانب سے پیش کی گئی چیف فنانشل آفیسر جناب فیص

   کے مینڈیٹ کا فارم  (dividend)شیل پاکستان مقسومہ 

  فارم برقی کا ٹمینڈی کے مقسومہ لیے کے  ہولڈرز شیئر

 

 الیکٹرانک ٹرانسمیشن کی اجازت کا فارم 

 شیئر ہولڈرز کے لیے الیکٹرانک ٹرانسمیشن کے لیے اجازت نامہ

 

 شیل پاکستان لمیٹڈ

 سرمایہ کاروں کے سوالوں  کے جواب اور معاونت کے لیے متعین فرد سے رابطے کی تفصیالت

 بدرالحسن 

 ئرزمنیجر شی

Badr.hassan@shell.com 

 222-888-111 (021) :ٹیلی فون

 

 ایس ای سی پی سرمایہ کاروں کے سواالت و شکایات

اعالِن التعلقی:  اگر آپ کی شکایت ہماری جانب سے حل نہ کی جاسکے  تو آپ  اپنی شکایت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج 
  کمیشن پاکستان  )ایس ای سی پی(  کے پاس  جمع کروا سکتے ہیں۔ تاہم،  یہ بات قابِل غور ہے کہ ایس ای سی پی 

و براِہ راست درخواست بھیجی  گئی ہو اور جسے کمپنی  صرف ان شکایات کو حل کرے گا  جن کے لیے پہلے کمپنی ک

https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations/_jcr_content/par/textimage_1045036078.stream/1573023509723/1818f4a1e892de657324dc2db93b0696eaa945461c3faa7bdb5163745688b5a5/investors-briefing-2019.pdf
https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations/_jcr_content/par/textimage_1045036078.stream/1573023509723/1818f4a1e892de657324dc2db93b0696eaa945461c3faa7bdb5163745688b5a5/investors-briefing-2019.pdf
https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations/_jcr_content/par/textimage_1045036078.stream/1573023509723/1818f4a1e892de657324dc2db93b0696eaa945461c3faa7bdb5163745688b5a5/investors-briefing-2019.pdf
https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations/_jcr_content/par/textimage_1045036078.stream/1585185024374/ef329c5eb4b19e6430c10a0af2b8c28f40cead66/dividend-mandate-form-urdu-pk-march-2020.pdf
https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations/_jcr_content/par/textimage_1045036078.stream/1585185013577/3e1765b4b0c659ffbcd7d9abf5bea9c3cb49b77d/electronic-transmission-consent-form-urdu-pk-march-2020.pdf
mailto:Badr.hassan@shell.com


حل کرنے میں ناکام ہوگئی ہو۔ مزید برآں،  وہ شکایات جو کمپنی کی ریگولیٹری  حدود/ مہارت کے حوالے سے غیر 
 متعلق ہوں ان پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ 

 

 
 
 

v.pk/https://sdms.secp.go 

 

 اسٹاک ایکسچینج  پاکستان

 رجسٹرار اور شیئر رجسٹریشن آفس 

 ایسوسی ایٹس )پرائیویٹ( لمیٹڈ  (FAMCO)فیمکو 
 ، نرسری،  متصل ، ہوٹل فاران سے ایف -8

 ، پی ای سی ایچ ایس 6-بالک 
 شاہراہ فیصل  

 75400 -کراچی

 (Free Float)شیئرز کی فری فلوٹ کمپنی کے 

سے رجوع   دستاویزشیل پاکستان لمیٹڈ کی کمپنی کے شیئرز کی فری فلوٹ کے بارے میں معلومات کے لیے، اس 
 کیجیے

 شیئرز  /بے دعوٰی مقسومہ  

 سے رجوع کیجیے  دستاویزکے بارے میں معلومات کے لیے، اس دعوٰی مقسومہ / شیئرز  بے

 

 

https://sdms.secp.gov.pk/
https://www.psx.com.pk/
https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations/_jcr_content/par/textimage.stream/1576736901965/da68b187250a74a23cb6ac9a4bb2c5a490b65442/shell-pakistan-share.pdf
https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations/_jcr_content/par/textimage.stream/1577184777585/c3190e6fc6b6b7351380685bec117a6dad2627ac/list-of-unclaimed-dividend-share.pdf

