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انتقال انجمن مسکن کراس به انجمن مسکن غرب اسکاتلند
شما از انتشار اخبار انتقال ما مطلع خواهید شد که ما در حال پیشبرد برنامه هایی برای انتقال همه تعهدات خود به انجمن مسکن
غرب اسکاتلند هستیم .اگر این انتقال ادامه یابد ،به عنوان یک عضو سهامدار فعلی  1پوندی در انجمن مسکن چارینگ کراس،
یک سهم جدید  1پوندی در غرب اسکاتلند دریافت خواهید کرد.
ما اخیرا مشاوره رسمی با مستاجران خود در مورد انتقال را تکمیل کردیم و همچنین از بازخورد سایر سهامداران از جمله اعضای
سهامدار خود استقبال کردیم .بسیاری از مشتریان از این فرصت برای ارائه بازخورد و پرسیدن سؤاالت در مورد پیشنهاد ما و
پیشنهاد انتقال دقیق از غرب اسکاتلند استفاده کردند .از اینکه وقت گذاشتید و نظرات خود را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.
بمنظور برای کمک به اطالع کامل شما ،لطفا یک نسخه از مرحله  2و اعالمیه پیش از رای گیری را که برای مستاجرین ارسال
کرده ایم ،به پیوست بیابید .مرحله بعدی این فرآیند ،جلب موافقت مستاجرین برای انتقال با انجام رای مستقل مستاجر است .برای
اینکه انتقال اتفاق بیفتد ،نتیجه رای گیری باید نشان دهد که اکثریت مستاجرین رای مثبت به انتقال داده اند .رای گیری از  6می
 2022تا  6ژوئن  2022برگزار می شود.
پس از بسته شدن رای گیری ،نتیجه به کمیته مدیریت ما ،هیئت مدیره غرب اسکاتلند و تنظیم کننده مسکن اسکاتلند بر اساس
دستورالعمل قانونی گزارش می شود .سپس ما به سرعت نتیجه را به مستاجرین ،سایر مشتریان و سهامداران خود اعالم خواهیم
کرد.
در حالی که نمی توانید در رای گیری رای دهید ،ما خوشحالیم که به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم .می توانید
با استفاده از اطالعات تماس در صفحه پشت سند اصلی با ما در تماس باشید.
در صورتی که نتیجه رای مثبت باشد ،لطفا به یاد داشته باشید که اعضای سهامدار سپس به دو مجمع عمومی ویژه )(SGM
انجمن دعوت خواهند شد .در این موارد از شما خواسته می شود که انتقال را تأیید کنید ،سپس در جلسه دوم یک قطعنامه خاص
در مورد انتقال را تأیید خواهید کرد که از نظر قانونی به عنوان بخشی از فرآیند انتقال مورد نیاز است .بنابراین شما نقش بسیار
مهمی دارید .ما مستقیما با شما در تماس خواهیم بود تا شما را به این جلسات دعوت کنیم و مقاالت پشتیبانی را ارائه دهیم.
یک نسخه ترجمه شده از این نامه به زبان اردو (اردو )،پنجابی) ، (ਪੰ ਜਾਬੀچینی ساده شده ) (简体中文و عربی (العربیة) را
می توانید از وب سایت ما به آدرس  www.cxha.org.ukیا از دفتر دریافت کنید.
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