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Vodacom Tanzania PLC
(Imesajiliwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania)
(Namba ya Usajili 38501)
(ISIN: TZ1996102715 Ticker code: VODA)
(“Vodacom” au “Kampuni”)
Taarifa inatolewa kuwa mkutano mkuu wa Kampuni kwa mwaka ulioishia tarehe 31 Machi 2018, utafanyika siku ya
Jumatatu tarehe 1 Oktoba 2018, katika Ukumbi wa Mlimani City, Barabara ya Sam Nujoma, Dar es Salaam, Tanzania kuanzia
saa 4.00 asubuhi. Mkutano huu utajadili yafuatayo:

1. Kupitisha taarifa za fedha za mwaka zilizokaguliwa
	Kupokea, kujadili na kupitisha taarifa za fedha zilizokaguliwa kwa mwaka ulioishia tarehe 31 Machi 2018.

Azimio la kawaida namba 1

Taarifa ya Mkutano Mkuu

	ILIAMULIWA KUWA taarifa ya mwaka ya fedha iliyokaguliwa ya Kampuni ikijumuisha kampuni zake tanzu pamoja na
ripoti ya wakaguzi huru na ripoti ya wakurugenzi kwa mwaka ulioishia tarehe 31 Machi 2018 imepokelewa na
kupitishwa.
	Taarifa ya mwaka inapatikana katika tovuti ya kampuni www.vodacom.co.tz/investor-relations

2. Uchaguzi wa wakurugenzi
2.1	Ndg. Diego Gutierrez, Ndg. Kenneth Gomado na Ndg. Sylvia Mulinge waliteuliwa kujaza nafasi zilizojitokeza katika
Bodi na kuendelea kutekeleza majukumu ya kiofisi hadi Mkutano wa kawaida unaofuata, na hivyo wanastahili
kuchaguliwa tena kulingana na Ibara ya 85 ya Kanuni za Kampuni.

Azimio la kawaida namba 2
ILIAMULIWA KUWA Ndg. Diego Gutierrez amechaguliwa kuwa Mkurugenzi wa Kampuni.

Azimio la kawaida namba 3
ILIAMULIWA KUWA Ndg. Kenneth Gomado amechaguliwa kuwa Mkurugenzi wa Kampuni.

Azimio la kawaida namba 4
ILIAMULIWA KUWA Ndg. Sylvia Mulinge amechaguliwa kuwa Mkurugenzi wa Kampuni.
Wasifu wa Diego Gutierez, Kenneth Gomado na Sylvia Mulinge ni kama ifuatavyo:
Diego Gutierrez (42)
Afisa Mkuu Uendeshaji – Vodacom International Business
	Shahada ya Uzamili katika Usimamizi wa Biashara, Masoko na Mauzo, Chuo Kikuu cha Católica, Bolivia.
	Diego aliteuliwa kuwa Afisa Mkuu wa Vodacom International Business mwaka 2017. Kabla ya hapo alikuwa Afisa
Mtendaji Mkuu wa Millicom Tanzania (Tigo). Ana uzoefu wa zaidi ya miaka 17 katika shughuli mbalimbali za kimataifa
katika tasnia ya mawasiliano ya simu, kipindi ambacho alijikita katika masoko yanayoibukia Latini Amerika, Afrika na
visiwa vya Karibi. Diego ana uzoefu uliothibitika wa kufanya mageuzi ya kibiashara na kuwezesha ongezeko la ufanisi
wa uendeshaji wa mashirika katika vipindi vigumu vya mabadiliko muhimu na kutafsiri mikakati ya mashirika kuwa
matokeo ya uendeshaji yanayoonekana.
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Kenneth Kwame Gomado (40)
	Afisa Mkuu Masuala ya Fedha – Vodacom International Business
	Shahada ya Uzamili katika Usimamizi wa Biashara, Chuo Kikuu cha Cape Town, Afrika Kusini.
	Mwanachama wa Shirikisho la Taaluma ya Uhasibu.
	Kenneth aliteuliwa kuwa Afisa Mkuu Fedha wa Vodacom International Business mwaka 2018. Kabla ya kujiunga na Vodacom, alikuwa
Afisa Mkuu Fedha wa Vodafone Ghana. Alijiunga na kundi la makampuni ya Vodafone mwaka 2011 akiwa na ujuzi wa kimataifa katika
ushauri wa masuala ya ukaguzi na huduma za bidhaa za walaji zinazouzika kwa haraka. Kenneth aliteuliwa kuwa Afisa Mkuu Fedha
wa Vodafone Ghana mwaka 2014. Kenneth ana uzoefu wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali ya uongozi wa juu na kusimamia
masuala mbalimbali yenye changamoto za masuala ya kodi, kuendesha kasi ya biashara, kushusha gharama za uendeshaji na
amekuwa na mafanikio katika kutoa maamuzi ya uwekezaji wa mtaji.
	Sylvia Mulinge (41)
	Mkurugenzi Mtendaji – Vodacom Tanzania PLC
	Ana Shahada katika Taaluma ya Sayansi na Teknolojia ya Chakula, Chuo Kikuu cha Nairobi, Kenya.
	Mwanachama wa Chama cha Utafutaji Masoko Kenya.
	Sylvia Mulinge aliteuliwa kama Mkurugenzi Mtendaji wa Vodacom Tanzania mwezi Juni 2018 na ataanza kazi kama Mkurugenzi
Mtendaji mara taratibu za ajira zitakapokamilika. Kabla ya kujiunga na Vodacom Tanzania, Sylvia alikuwa Mkurugenzi wa Biashara kwa
Wateja wa Safaricom. Sylvia ana uzoefu katika utafutaji masoko na ameanzisha huduma za kibunifu ambazo zimeimarisha utendaji
wa kifedha wa Safaricom na zimeleta mabadiliko katika maisha ya wateja kwa kipindi cha miaka mingi.
2.2	Ndg. Andries Delport, Ndg. Jacques Marais na Ndg. Matimba Mbungela wanastahili kustaafu katika mkutano huu mkuu kwa mujibu
wa ibara ya 103 na 104 za Kanuni za Kampuni. Kanuni hizo zinabainisha kuwa licha ya kustaafu, wanaweza kuchaguliwa kwa mara
nyingine tena kuwa wakurugenzi.

	Azimio la kawaida namba 5
	ILIAMULIWA KUWA Ndg. Andries Delport achaguliwe tena kuwa mkurugenzi wa Kampuni.

	Azimio la kawaida namba 6
	ILIAMULIWA KUWA Ndg. Jacques Marais achaguliwe tena kuwa mkurugenzi wa Kampuni.

	Azimio la kawaida namba 7
	ILIAMULIWA KUWA Ndg. Matimba Mbungela achaguliwe tena kuwa mkurugenzi wa Kampuni.
	Wasifu wa Ndg. Andries Delport, Ndg. Jacques Marais na Ndg. Matimba Mbungela ni kama ifuatavyo:
	Andries Daniel Jan Delport (54)
Mkurugenzi wa Bodi asiye mtendaji
	Afisa Teknolojia Mkuu wa Vodacom Group Limited
	Mjumbe wa Kamati ya Utendaji ya Vodacom Group Limited
	Mkurugenzi mtendaji wa Vodacom (Pty) Limited
	Shahada ya Uzamili katika Uongozi wa Biashara, Chuo cha Afrika Kusini
	Shahada ya Uhandisi wa Elektroniki, Chuo Kikuu cha Kwa Zulu Natal, Afrika Kusini
	Andries aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa bodi asiye mtendaji wa Vodacom Tanzania mwezi April 2015. Alijiunga na kundi la
makampuni ya Vodacom mwaka 1996 na tangu wakati huo ameshika nafasi mbalimbali katika kampuni hiyo. Kabla ya kujiunga na
Vodacom, Andries alishika nafasi mbalimbali katika mashirika mbalimbali ikiwa ni pamoja na Baraza la Sayansi na Utafiti wa Viwanda
(Council for Science and Industrial Research - CSIR). Aliteuliwa Afisa Mkuu Teknolojia wa Vodacom Group na mjumbe wa Kamati ya
Utendaji ya Vodacom Group mwezi Novemba 2010. Andries ana utaalamu katika masuala ya teknolojia ya mawasiliano na uongozi.
Andries ni mkurugenzi mtendaji katika Bodi ya Vodacom Afrika Kusini na pia ni mkurugenzi wa VM S.A. (Vodacom Msumbiji).
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	Jacques Marais (52)
Mkurugenzi wa Fedha – Vodacom Tanzania PLC
	Shahada ya Biashara katika Uhasibu (Hons), Chuo Kikuu cha Pretoria, Afrika Kusini.
	Mwanachama wa Taasisi ya Taaluma ya Uhasibu ya Afrika Kusini CA (SA).
	Jacques aliteuliwa kuwa Mkurugenzi wa Fedha wa Vodacom Tanzania PLC mwezi Julai 2016. Alijiunga na Vodacom Tanzania akiwa
na uzoefu wa zaidi ya miaka 12 kama mkurugenzi wa fedha wa makampuni ya Vodacom Lesotho, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo
na Msumbiji. Jacques amekuwa mhimili muhimu katika kuyaongoza makampuni haya katika changamoto mbalimbali za masuala ya
kodi, uchumi na ushindani wa kibiashara. Uzoefu wake umethibitika katika kufikia malengo ya ongezeko la faida katika masoko
yanayokua kwa kufanya uwekezaji sahihi wa mtaji na kushusha gharama za uendeshaji.
	Matimba Mbungela (46)
Mkurugenzi wa Bodi asiye mtendaji
	Afisa Mkuu Rasilimali Watu wa Vodacom Group Limited
	Mjumbe wa Kamati ya Utendaji ya Vodacom Group Limited
	Mkurugenzi wa Vodacom (Pty) Limited
	Shahada ya Uzamili katika Usimamizi wa Biashara, Chuo Kikuu cha Kwazulu Natal.
	Matimba aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa bodi asiye mtendaji wa Vodacom Tanzania mwezi August 2017 na amekuwa Afisa Mkuu
Rasilimali Watu wa Vodacom Group tangu mwaka 2014. Alijiunga na kundi la makampuni ya Vodacom mwaka 2003, kipindi
ambacho alishika nafasi mbalimbali za juu za uongozi ikijumuisha Mkuu wa Kanda wa Ufanisi na Mabadiliko na Mkuu wa Vipaji ndani
ya Vodafone Kanda ya Afrika, Mashariki ya Kati na Asia Pasifiki. Kabla ya kujiunga Vodacom, Matimba alishika nafasi muhimu za
Rasilimali Watu katika kampuni kama vile BMW Afrika Kusini na Unilever. Matimba ana uzoefu wa kimataifa katika usimamizi wa vipaji
pamoja na utaalamu katika masuala ya rasilimali watu. Matimba ni mkurugenzi asiye mtendaji wa bodi ya Vodacom Business Nigeria
na bodi ya YeboYethu.
2.3	Kupitia maazimio tofauti na kwa mujibu wa ibara ya 32(f) ya Kanuni za Kampuni, Ndg. Margaret Ikongo, Ndg. Thembeka Semane na
Ndg. Winifred Ouko wakiwa wajumbe wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji wachaguliwe kuendelea kuwa wajumbe wa
Kamati tajwa.

	Azimio la kawaida namba 8
	ILIAMULIWA KUWA Ndg. Margaret Ikongo achaguliwe kuendelea kuwa mjumbe wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji.

	Azimio la kawaida namba 9
	ILIAMULIWA KUWA Ndg. Thembeka Semane achaguliwe kuendelea kuwa mjumbe wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji.

	Azimio la kawaida namba 10
	ILIAMULIWA KUWA Ndg. Winifred Ouko achaguliwe kuendelea kuwa mjumbe wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji.
	Wasifu wa Ndg. Margaret Ikongo, Ndg. Thembeka Semane na Ndg. Winifred Ouko ni kama ifuatavyo:
	Margaret Ikongo (61)
	Mkurugenzi huru
	Mwenyekiti Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji na kuchukuliwa kama mtaalamu wa fedha kwa madhumuni ya
kamati hii
Shahada ya Uzamili katika Usimamizi wa Biashara na masuala ya fedha, Chuo Kikuu Huria, Tanzania.
	Cheti cha Kimataifa cha Usimamizi wa Viashiria Hatarishi, Taasisi ya Usimamizi wa Viashiria Hatarishi, Uingereza.
	Mjumbe katika Taasisi ya masuala Bima, Uingereza.
	Margaret aliteuliwa kuwa mkurugenzi huru wa Vodacom Tanzania mwezi Novemba 2017. Pia ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya
NMB Bank na AAR Insurance Tanzania. Kabla ya hapo, Margaret alikaa kwenye Bodi ya Wadhamini ya Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya
Jamii (NSSF). Margaret ana uzoefu mkubwa katika masuala ya fedha na utawala bora akiwa ameupata kutokana na kufanya kazi
katika tasnia ya bima ambapo alikuwa mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Bima la Taifa kwa kipindi cha miaka kumi. Margaret pia
alikuwa mshauri wa Kamishna wa Mamlaka ya Udhibiti wa Bima Tanzania pamoja na Kaimu Mkuu wa Kurugenzi ya Ufundi.
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	Winifred Ouko (48)
	Mkurugenzi huru
	Mwenyekiti wa Kamati ya Uteuzi na Rasilimaliwatu
	Mjumbe wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji na anachukuliwa kama mtaalamu wa fedha kwa madhumuni ya
kamati hii
	Shahada ya Uzamili katika Usimamizi wa Biashara, Chuo Kikuu cha Cornell, Amerika Kaskazini
	Winnie aliteuliwa kuwa mkurugenzi huru wa Vodacom Tanzania mwezi Novemba 2017. Winnie ana uzoefu mkubwa katika masuala
fedha katika makampuni na miradi. Winnie ni Mkurugenzi Mtendaji wa Lattice Consulting, akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 20 wa
kutoa huduma za ushauri katika masuala ya fedha,pamoja na mikakati na mafunzo kwa wateja ndani ya Afrika na Amerika Kaskazini.
Winnie ni mkurugenzi asiye mtendaji na mwenyekiti wa Kamati ya Ukaguzi na Dharura ya Barcklays Bank, Kenya. Pia ni mjumbe wa
bodi ya Kenya Pooled Water Fund na mdhamini wa World Wide Fund Fr Nature (Switzerland), ambapo pia ni mwenyekiti wa Kamati ya
Ukaguzi.
	Thembeka Semane (42)
	Mkurugenzi huru
	Mjumbe wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji na anachukuliwa kuwa mtaalamu wa fedha kwa madhumuni ya
kamati hii
	Stashahada ya Juu katika Usimamizi wa Biashara, Chuo Kikuu cha Biashara cha Pretoria Gordon, Afrika Kusini
	Mwanachama wa Taasisi ya Taaluma ya Benki ya Afrika Kusini.
	Thembeka aliteuliwa kuwa mkurugenzi huru wa Vodacom Tanzania mwezi Novemba 2017. Thembeka ana uzoefu katika masuala ya
biashara ukihusisha mikakati ya mashirika, utekelezaji wa mifumo ya biashara, miradi yenye thamani kubwa, utekelezaji na ufuatiliaji,
utawala bora na vilevile usimamizi wa fedha. Thembeka ni mkurugenzi wa Linea Consulting (Pty) Ltd, mjumbe wa Kamati ya Udhibiti
ya ACASA & ATNS, akiripoti kwa Waziri wa Usafirishaji wa Afrika Kusini na pia ni mjumbe wa Baraza la ICASA. Thembeka anafanya kazi
kama mjumbe wa bodi wa Idara ya Makazi EAAB, Mwenyekiti wa Kamati yake ya Fedha na Uwekezaji na ni mjumbe wa Kamati za
Ukaguzi na Dharura pamoja na ya Rasilimali Watu na Ujira. Pia ni mjumbe wa bodi na mjumbe wa Kamati ya Ukaguzi na Usimamizi
wa Dharura na Kamati ya Ujira ya Mbuga za Wanyama za Afrika Kusini. Vilevile, Thembeka ni mjumbe wa South African Heritage
Resource Agency na Kamati ya Uthibiti na Usimamizi wa Utendaji wa Manispaa ya Sol Platje.

3.	Uteuzi wa PricewaterhouseCoopers Inc. kuwa wakaguzi huru wa Kampuni
	Kuteua PricewaterhouseCoopers Inc. kama ilivyopendekezwa na Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji, kuwa wakaguzi huru wa
Kampuni na kushikilia nafasi hiyo hadi mwisho wa mkutano ujao wa mwaka wa Kampuni.

	Azimio la kawaida namba 11
	ILIAMULIWA KUWA PricewaterhouseCoopers Inc. wateuliwe kuwa wakaguzi huru wa Kampuni na kushikilia nafasi hiyo hadi mwisho
wa mkutano ujao wa mwaka wa Kampuni.

4. Gawio
	Kuidhinisha gawio la mwisho la Shi 17.33 kwa kila hisa kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 31 Machi 2018 kama ilivyopendekezwa
na wakurugenzi. Gawio litalipwa kabla au Ijumaa ya tarehe 30 Novemba 2018 kwa wanahisa waliosajiliwa kwenye kitabu cha usajili
baada ya kufunga biashara ya hisa tarehe 4 Julai 2018.

	Azimio la kawaida namba 12
	ILIAMULIWA KUWA gawio la TZS17.33 kwa hisa ya kawaida kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 31 Machi 2018 limeidhinishwa.

5. Ada ya wakurugenzi
	Kuidhinisha ada ya wakurugenzi wasio watendaji ya dola za Kimarekani 481 000 kuanzia tarehe 1 Agosti 2018 hadi hitimisho la
mkutano mkuu ujao wa mwaka wa Kampuni, ili kuiwezesha Kampuni kuwavutia watu wenye uwezo, ujuzi na uzoefu unaotakiwa ili
kutoa mchango unaofaa kwa Kampuni.
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	Azimio la kawaida namba 13
	ILIAMULIWA KUWA kiwango cha ada ya mwaka ya wakurugenzi wasio watendaji cha dola za Kimarekani 481 000 kimeidhinishwa kwa
mchanganuo ufuatao:

 wenyekiti wa Bodi
M
Mjumbe wa bodi
Mwenyekiti wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji
Mjumbe wa Kamati ya Ukaguzi, Dharura na Utekelezaji
Mwenyekiti wa Kamati ya Ujira na Uteuzi
Mjumbe wa Kamati ya Mishahara na Uteuzi

Ada inayopendekezwa
Dola1

Ada ya
sasa
Dola

% ya
badiliko

150 000
30 000
15 000
8 000
12 000
6 000

150 000
30 000
15 000
8 000
12 000
6 000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.	Ada hii inajumuisha kodi zote ikijumuisha kodi ya zuio, inayolipwa kwa shilingi ya Kitanzania kwa wakurugenzi wazawa, randi ya Afrika Kusini kwa wakurugenzi wa
Afrika Kusini na dola ya Marekani kwa wakurugenzi wengine. Ada hii inalipwa kila robo mwaka (kwa mikupuo minne) kwa mikutano ya kawaida isiyopungua minne kwa
mwaka, mikutano maalum mitatu na Mkutano Mkuu wa Mwaka na wa dharura kama itahitajika.

6. Shughuli Maalum
6.1

Mabadiliko katika Kanuni za Kampuni

	Azimio maalum namba 1
	ILIAMULIWA KUWA Kanuni za Kampuni zirekebishwe na kwa hali hiyo zimerekebishwa kama ifuatavyo:

	1.

Ibara 1 – Kujumuisha fasili ya ‘Mkurugenzi Huru’ kusomeka:

	‘Mkurugenzi Huru – maana yake mkurugenzi asiye mtendaji ambaye:
	a. hajaajiriwa na kampuni katika nafasi ya utendaji ndani ya miaka mitano iliyopita;
	b.	hashirikiani na mshauri au mtoa ushauri wa kampuni au mjumbe aliye katika nafasi za juu za menejimenti ya kampuni au mteja
muhimu au msambazaji wa kampuni au na chombo kisichozalisha faida ambacho kinapata michango mikubwa kutoka katika
kampuni au ndani ya miaka mitano iliyopita, hajawa na shughuli yoyote na kampuni (zaidi ya huduma kama mkurugenzi)
ambapo kampuni imetakiwa kutoa taarifa zake;
	c.	hana mikataba binafsi ya huduma na kampuni, au mjumbe wa menejimenti ya kampuni katika nafasi ya juu kabisa;
	d.	hajaajiriwa na kampuni ya umma ambapo afisa mtendaji wa kampuni anafanya kazi kama mkurugenzi;
	e. si mwanafamilia wa karibu wa mtu yeyote aliyetajwa hapo juu;
	f.	hajawahi kuwa na uhusiano wowote kati ya uliotajwa hapo juu na kampuni yoyote tanzu ya kampuni hii.

2.

Ibara ya 32(c) – kubadili neno ‘maafisa’ na kuweka ‘wakurugenzi’ hivyo isomeke:

	‘uchaguzi wa wakurugenzi wengine kuchukua nafasi za wale wanaostaafu kwa mzunguko au vinginevyo;’

	3.

Ibara ya 78: Kuingiza ibara mpya ya 78 ambayo itasomeka:

		‘Hakuna mtu yeyote, isipokuwa iwapo amependekezwa na Wakurugenzi kwa ajili ya kuchaguliwa kwa masharti ya ibara ya 77,
atakayestahili kuchaguliwa kwenye ofisi ya Mkurugenzi katika mkutano mkuu wowote, isipokuwa iwe taarifa imeshatolewa kwa
katibu kwa maandishi:
	a.	kuhusiana na Mkutano Mkuu wa Mwaka, ndani ya miezi miwili ya kwanza baada ya mwisho wa mwaka wa Kampuni;
	b.	kuhusiana na mkutano mwingine wowote, si chini ya siku sita (6) si zaidi ya siku kumi na nne (14) kabla ya siku alipoteuliwa kwa
ajili ya mkutano,

		na Mwanahisa mmoja au wawili au zaidi, mwenye kiasi kisichopungua 10% ya hisa zilizotolewa za Kampuni ikieleza kusudio la
Mwanahisa huyo au Wanahisa hao kumpendekeza mtu huyo kwa ajili ya uchaguzi na pia taarifa kwa maandishi iliyosainiwa na
mtu huyo atakayependekezwa kuhusu utayari wake kuchaguliwa, iwe imerekodiwa kuwa ni kusudio ambalo linatolewa kabla ya
tarehe ya mkutano mkuu kwa ajili ya uteuzi wa Mkurugenzi mpya itakuwa ni kutoa muda wa kutosha, baada ya kupokea taarifa,
kwa ajili ya uteuzi kuifikia ofisi ya Kampuni kutoka sehemu yoyote ya Tanzania.’

	4.

Ibara ya 105 – kurekebisha ibara isomeke kama ifuatavyo:

		Mkurugenzi anayestaafu atastahili kuchaguliwa tena iwapo atapendekezwa na Wakurugenzi kulingana na ibara ya 78.’

	5.

Kufuatia mabadiliko yaliyofanywa hapa, ibara zitawekewa namba upya.
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Sababu na athari za azimio maalum namba 1
S ababu za kutoa azimio maalum ni kuingiza fasili ya wakurugenzi huru wasio watendaji iliyotolewa kwenye Miongozo ya Mamlaka ya
Masoko ya Mtaji na Dhamana (CMSA) kuhusu Taratibu za Utawala wa Shirika na Kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa nchini
Tanzania na kuelezea mchakato wa uteuzi wa wakurugenzi wapya na wale wanaoteuliwa tena kwa mzunguko’

Tarehe ya kufunga rejesta
T arehe ya kufungwa rejesta ya wanahisa wa Kampuni kwa madhumuni ya kustahili kuhudhuria, kushiriki na kupiga kura kwenye mkutano
mkuu wa mwaka ni Ijumaa tarehe 21 Septemba 2018. Gharama zinazohusiana na kuhudhuria mkutano mkuu wa mwaka zitalipwa na
wanahisa wenyewe.
 anahisa wanaohudhuria mkutano mkuu wa mwaka watatakiwa kuonyesha hati ya hisa au risiti ya uwekezaji ya DSE na vitambulisho
W
vinavyotambulika kama vile kitambulisho cha utaifa, kitambulisho cha kupiga kura, pasi ya kusafiria au leseni ya udereva. Usajili wa
wanahisa au wawakilishi wao watakaohudhuria mkutano mkuu wa mwaka utaanza saa 1.30 asubuhi Jumatatu tarehe 1 Oktoba 2018.

Kushiriki kwa njia ya kielektroniki
 anahisa au wawakilishi wao wanaweza kushiriki mkutano mkuu wa mwaka kwa njia ya kielektroniki. Mwanahisa (au mwakilishi wake)
W
atahitaji kupiga simu +255 746 160 516 kabla ya saa 4:00 asubuhi Alhamisi tarehe 27 Septemba 2018 ili Katibu wa Kampuni aweze
kumpatia namba za kumwezesha kushiri kwa njia ya kielektroniki. Wanahisa wanaokusudia kushiriki kwa kutumia njia hii, wawasilishe kwa
Katibu wa Kampuni fomu ya uwakilishi yenye maazimio, kabla ya saa 4:00 asubuhi Alhamisi tarehe 27 Septemba 2018. Washiriki wapige
simu dakika tano (5) kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa mwaka.

Mahudhurio
Wanaostahili kuhudhuria, kuzungumza na kupiga kura kwenye mkutano mkuu wa mwaka ni wanahisa tu.
 anahisa wanaweza kuteua wawakilishi kuhudhuria, kutoa maoni na kupiga kura kwa niaba yao. Mwakilishi si lazima awe mwanahisa wa
W
Kampuni. Kwa wanahisa ambao ni makampuni, fomu ya uwakilishi inapaswa kujazwa na afisa aliyeidhinishwa na iwekwe muhuri wa
Kampuni husika.
 pigaji kura utaendeshwa kulingana na Katiba na kanuni za Kampuni. Maazimio ya kawaida yatakayopitishwa katika mkutano mkuu huu
U
yatapaswa kuungwa mkono na zaidi ya 50% ya kura za wanahisa. Azimio maalum litapaswa kuungwa mkono na angalau 75% ya kura za
wanahisa.
 anahisa wenye hisa zisizo kwa majina yao lazima wawapatie watunzaji au wawakilishi wao maelekezo ya kupiga kura katika mkutano
W
mkuu wa mwaka. Kama mtunzaji au mwakilishi wako hatapokea maelekezo kutoka kwako, kama itakavyokuwa, itabidi kufanya maamuzi
kulingana na mamlaka uliyoyatoa kwake.
Iwapo hukumshauri mtunzaji au mwakilishi wako, kulingana na makubaliano kati yako na mtunzaji au mwakilshi wako kwa muda wa
mwisho uliotajwa ndani yake, kuwa utahudhuria mkutano mkuu wa mwaka au kutuma mwakilishi kukuwakilisha kwenye mkutano mkuu
wa mwaka, mtunzaji au mwakilishi wako atajua kuwa hutahudhuria mkutano mkuu wa mwaka na hutatuma mwakilishi. Iwapo unataka
kuhudhuria mkutano mkuu wa mwaka au kutuma mwakilishi, lazima umwombe mtunzaji wako kutoa barua inayohitajika kwako.
F omu ya uwakilishi, iliyopatikana kutoka kwenye tovuti ya Kampuni (www.vodacom.co.tz/investor-relations) pamoja na nakala ya risiti ya
mwanahisa ya kuweka hisa, lazima iwasilishwe kwa Katibu wa Kampuni katika ghorofa ya 7, Vodacom Tower, Ursino Estate, Kiwanja namba
23, Barabara ya Bagamoyo, Dar es Salaam, Tanzania kabla ya saa 4:00 asubuhi Alhamisi tarehe 27 Septemba 2018. Badala yake, fomu
zilizotiwa saini kikamilifu pamoja na hati ya hisa au risiti ya uwekezaji ya DSE ya mwanahisa zinaweza kutumwa kwa baruapepe kwenda
investorrelations@vodacom.co.tz na kuwasilisha fomu halisi ya mwakilishi siku ya mkutano.
Uwasilishaji wa fomu ya mwakilishi haumzuii mwanahisa kuhudhuria mkutano mkuu wa mwaka.
Imeidhinishwa na Bodi

 aroline M. Mduma
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