22/B Faruk Sarani, Nikunja-2 Khilkhet, Dhaka-1229
www.desco.org.bd

NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING
This is for notification of all concerned that the 24th Annual General Meeting of Dhaka Electric Supply Company
Ltd will be held on Saturday, January 09, 2021 at 10.00 hours at Digital Platform to transact following business:
1. Consideration and adoption of the Directors’ Report and Audited Financial Statements of the Company
for the year ended June 30, 2020 together with the Auditors’ Report thereon.
2. Declaration of Dividend for the year ended June 30, 2020.
3. Election/re-election of Directors.
4. Appointment of Auditors (Statutory and Corporate Governance Certification) for the year 2020-21 and
fixation of their remuneration.
5. Special Business:
Consider and pass following resolution as “Special Resolution”:
RESOLVED that clause III (C) 8 (v) of the Memorandum of Association of the Company be amended as under:
“The Authorized Shares Capital of the Company is only Tk. 2,000 (Taka Two Thousand) Crores divided into
2,00,00,00,000 Two Hundred crores Ordinary shares of Tk 10.00 each. The Company has power, from time
to time to increase or reduce its capital and to divide the shares in the capital for the time being into
other classes and to attach thereto respectively such preferential, deferred qualified or other special
rights, privileges, conditions or restrictions, as may be determined by or in accordance with the Articles of
Association of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions or
restrictions in such manner as may for the time being be permitted by the Articles of Associations of the Company
or the legislative provisions, for the time being in force in that behalf.”
Further RESOLVED that Article 8 of the Articles of Association of the Company be amended as under:
“The authorized capital of the Company shall be Tk. 2,000 (Two Thousand) crores divided into
200,00,00,000 (Two Hundred) crores ordinary shares of Tk. 10 (ten) each.”
All members of the Company are requested to kindly make it convenient to attend the Meeting.
By order of the Board of Directors,
Dhaka, December 15, 2020

Sd/Engr. Md. Atiqur Rahman
Company Secretary

Note:
a)

Shareholders whose names appear on the Depository Register on the ‘record date’ i.e. November 19,
2020 shall be eligible to Join the meeting;

b)

A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting
can appoint a proxy to attend and on a poll to vote on his/her behalf.
Proxy Form duly stamped must be send through email:
csdesco@desco.org.bd at least 48 (forty eight) hours before the time
fixed for the meeting;

c)

Shareholders may collect the annual report from registered office or collect
from the website of the company;

d)

To register in the AGM, please visit the following web page (The page will
be active 72 hours before AGM).

https://desco.org.bd or http://desco24agm.digitalagmbd.net

Scan to download the Annual
Report 2020
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২৪তম িাবষ িক সাধারি সভার বিজ্ঞবপ্ত
এতদ্বারা সংবিষ্ট সকক্ষলর অিগবতর জন্য জািাক্ষিা যাক্ষে যয, ঢাকা ইক্ষলকবিক সাপ্লাই যকাম্পাবি বলিঃ এর ২৪তম িাবষিক সাধারি সভা বিম্নিবি িত
কায িািবল সম্পাদক্ষির জন্য আগামী জানুয়াবর ০৯, ২০২১ তাবরি শবিিার সকাল ১০ ঘটিকায় Digital Platform এ অনুবিত হক্ষিিঃ
১. ৩০ জুি ২০২০ তাবরক্ষি সমাপ্ত অর্ ি িছক্ষরর বিরীবেত আবর্ িক বহসাি বিিরিীসমূহ, পবরচালকগক্ষির প্রবতক্ষিদি ও
বিরীেকগক্ষির প্রবতক্ষিদি বিক্ষিচিা ও অনুক্ষমাদি;
২. ৩০ জুি ২০২০ তাবরক্ষি সমাপ্ত অর্ ি িছক্ষরর জন্য পবরচলিা পষ িদ কর্তিক সুপাবরশকৃত লভ্াংশ অনুক্ষমাদি;
৩. পবরচালক বিি িাচি/পুিিঃবিি িাচি;
৪. ২০২০-২১ অর্ থ বছরেে জন্য নিেীক্ষকগরেে (আনর্ থক ও সুশাসি) নির াগ ও তাঁরেে পানেশ্রনিক নির্ থােে।
৫. যেশাল বিজক্ষিস:
যকাম্পাবি’র Memorandum of Association এিং Articles of Association এর সংক্ষশাধক্ষির প্রস্তাি অনুক্ষমাদি:
বসদ্ধান্তিঃ যকাম্পাবি’র Memorandum of Association এিং Articles of Association এর বিম্নিবি িত সংক্ষশাধিী
সি িসম্মবতক্রক্ষম অনুক্ষমাবদত হক্ষলা।
“The Authorized Shares Capital of the Company is only Tk. 2,000 (Taka Two Thousand)
Crores divided into 2,00,00,00,000 Two Hundred crores Ordinary shares of Tk 10.00 each.
The Company has power, from time to time to increase or reduce its capital and to divide
the shares in the capital for the time being into other classes and to attach thereto
respectively such preferential, deferred qualified or other special rights, privileges,
conditions or restrictions, as may be determined by or in accordance with the Articles of
Association of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or
conditions or restrictions in such manner as may for the time being be permitted by the
Articles of Associations of the Company or the legislative provisions, for the time being in
force in that behalf.”
Further RESOLVED that Article 8 of the Articles of Association of the Company be amended as under:
“The authorized capital of the Company shall be Tk. 2,000 (Two Thousand) crores divided
into 200,00,00,000 (Two Hundred) crores ordinary shares of Tk. 10 (ten) each.”
সংবিষ্ট সকলক্ষক যর্াসমক্ষয় উক্ত সভায় উপবিত র্াকার জন্য বিিীত অনুক্ষরাধ করা হল।
যিাক্ষি ির বিক্ষদ িশক্রক্ষম
স্বা/ঢাকা, বিক্ষসম্বর ১৫, ২০২০ বরিঃ
প্রক্ষকৌশলী যমািঃ আবতকুর রহমাি
যকাম্পাবি সবচি
১. িাংলাক্ষদশ বসবকউবরটিজ এন্ড এক্সক্ষচঞ্জ কবমশক্ষির জুি ২০, ২০১৮ তাবরক্ষির যিাটিবফক্ষকশি যমাতাক্ষিক ২০১৯-২০ অর্ি িছক্ষরর িাবষিক
প্রবতক্ষিদি ইক্ষতামক্ষে সম্মাবিত যশয়ারধারীগক্ষির সংবিষ্ট বিও বহসাক্ষি প্রদত্ত ই-ক্ষমইল ঠিকািায় যপ্ররি করা হক্ষয়ক্ষছ।
২. উক্ত প্রবতক্ষিদিটি যিসক্ষকা ওক্ষয়ি সাইট www.desco.org.bd এ প্রকাশ করা হক্ষয়ক্ষছ। যপ্রবরত িাবষ িক প্রবতক্ষিদি িা যপক্ষয় র্াকক্ষল
যকাম্পাবি’র বিিবিত কায িালয় হক্ষত অর্িা যকাম্পাবি’র ওক্ষয়ি সাইট হক্ষত সংগ্রহ করা যাক্ষি।
৩. যয সকল যশয়ারক্ষহাল্ডারগক্ষির িাম যরকি ি যিট অির্াৎ ১৯ িযভম্বর ২০২০ তাবরক্ষি যকাম্পাবির
বিপবজটবর যরবজস্টাক্ষর র্াকক্ষি তাঁরাই যকিল উক্ত সভায় উপবিবতর জন্য যযাগ্য বহসাক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষিি।
৪. সভায় উপবিবতর জন্য যযাগ্য বহসাক্ষি বিক্ষিবচত যশয়ারক্ষহাল্ডারগি প্রবতবিবধর মােক্ষম সভায় উপবিত
হক্ষত বকংিা যভাট প্রদাি করক্ষত পারক্ষিি। যসক্ষেক্ষে প্রবক্স ফরম পূরি কক্ষর তাক্ষত যর্াযর্ মূল্যমাক্ষির
রাজস্ব স্ট্ম্প সংযুক্ত করতিঃ সভার জন্য বিধ িাবরত সমক্ষয়র ৪৮ ঘন্টা পূক্ষি ি
csdesco@desco.org.bd এ ই-ক্ষমইল করক্ষত হক্ষি।

৫. িাবষ িক সাধারি সভায় যুক্ত হওয়ার জন্য বিম্ন িবি িত ওক্ষয়ি সাইট বভবজট করুি (সাধারি সভা শুরু
হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূক্ষি ি ওক্ষয়ি যপজ চালু হক্ষি):
https://desco.org.bd or http://desco24agm.digitalagmbd.net

িাবষিক প্রবতক্ষিদি ২০২০
িাউিক্ষলাি করক্ষত উপক্ষরর
বকউআর যকািটি স্ক্্াি করুি

