Νοτιχε φορ Σηαρεηολδερσ
ΦΟΡΜ ΝΟ. ΧΑΑ.2
[Πυρσυαντ το Σεχτιον 230(3) ανδ ρυλε 6 ανδ 7]
Βεφορε τηε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ, Βενχη ατ Κολκατα
Χ.Α. (ΧΑΑ) Νο. 198/ΚΒ/2018
Ιν τηε µαττερ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013
ΑΝ∆
Ιν τηε µαττερ οφ Σεχτιονσ 230 το 232 ανδ οτηερ αππλιχαβλε προϖισιονσ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ,
2013 ρεαδ ωιτη τηε Χοµπανιεσ (Χοµπροµισεσ, Αρρανγεµεντσ ανδ Αµαλγαµατιονσ) Ρυλεσ,
2016
ΑΝ∆
Ιν τηε µαττερ οφ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ βετωεεν Αρυν Κυµαρ
ϑαγατραµκα, Προµοτερ Σηαρεηολδερ/Μεµβερ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον)
ανδ τηε Χρεδιτορσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον)
ΝΟΤΙΧΕ ΧΟΝςΕΝΙΝΓ ΤΗΕ ΜΕΕΤΙΝΓ ΟΦ ΤΗΕ ΣΗΑΡΕΗΟΛ∆ΕΡΣ ΟΦ ΓΥϑΑΡΑΤ ΝΡΕ ΧΟΚΕ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΙΝ ΛΙΘΥΙ∆ΑΤΙΟΝ)
ΡΕΣΟΛςΕ∆ ΦΥΡΤΗΕΡ ΤΗΑΤ Μρ. Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα βε ανδ ισ
ηερεβψ αυτηοριζεδ το δο αλλ συχη αχτσ, δεεδσ, µαττερσ ανδ τηινγσ,
ασ ιτ µαψ, ιν ηισ αβσολυτε δισχρετιον δεεµ ρεθυισιτε, δεσιραβλε,
αππροπριατε ορ νεχεσσαρψ το γιϖε εφφεχτ το τηισ ρεσολυτιον ανδ
εφφεχτιϖελψ ιµπλεµεντ τηε αρρανγεµεντ εµβοδιεδ ιν τηε Σχηεµε
ανδ το αχχεπτ συχη µοδιφιχατιονσ, αµενδµεντσ, λιµιτατιονσ ανδ/
ορ χονδιτιονσ, ιφ ανψ, ωηιχη µαψ βε ρεθυιρεδ ανδ/ορ ιµποσεδ βψ τηε
ΝΧΛΤ ωηιλε σανχτιονινγ τηε αρρανγεµεντ εµβοδιεδ ιν τηε Σχηεµε ορ
βψ ανψ αυτηοριτιεσ υνδερ λαω, ορ ασ µαψ βε ρεθυιρεδ φορ τηε πυρποσε
οφ ρεσολϖινγ ανψ θυεστιονσ ορ δουβτσ ορ διφφιχυλτιεσ τηατ µαψ αρισε
ινχλυδινγ πασσινγ οφ συχη αχχουντινγ εντριεσ ανδ /ορ µακινγ συχη
αδϕυστµεντσ ιν τηε βοοκσ οφ αχχουντσ ασ χονσιδερεδ νεχεσσαρψ ιν
γιϖινγ εφφεχτ το τηε Σχηεµε, ασ ηε µαψ δεεµ φιτ ανδ προπερ.

Το,
Τηε Σηαρεηολδερ(σ) οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον)
(Χοµπανψ)
Νοτιχε ισ ηερεβψ γιϖεν τηατ βψ αν Ορδερ δατεδ 15τη Μαψ, 2018,
τηε Κολκατα Βενχη οφ τηε Ηονβλε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ
(ΝΧΛΤ) ηασ διρεχτεδ τηατ α µεετινγ οφ τηε Σηαρεηολδερσ οφ
τηε Χοµπανψ βε χονϖενεδ ανδ ηελδ ατ Μερχηαντσ Χηαµβερ οφ
Χοµµερχε & Ινδυστρψ, 15Β Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα  700
001 ον 16τη ϑυλψ, 2018 ατ 10:00 Α.Μ. (ΝΧΛΤ Χονϖενεδ Μεετινγ),
φορ τηε πυρποσε οφ χονσιδερινγ, ανδ ιφ τηουγητ φιτ, αππροϖινγ ωιτη
ορ ωιτηουτ µοδιφιχατιον(σ), τηε αρρανγεµεντ εµβοδιεδ ιν τηε
Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ βετωεεν Αρυν
Κυµαρ ϑαγατραµκα, Προµοτερ Σηαρεηολδερ/Μεµβερ οφ τηε Χοµπανψ
(Αππλιχαντ) ανδ τηε Χρεδιτορσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ
(Σχηεµε).

ΤΑΚΕ ΦΥΡΤΗΕΡ ΝΟΤΙΧΕ τηατ ψου µαψ αττενδ ανδ ϖοτε ατ τηε σαιδ
µεετινγ ιν περσον ορ βψ προξψ, προϖιδεδ τηατ α προξψ ιν τηε πρεσχριβεδ
φορµ, δυλψ σιγνεδ βψ ψου ορ ψουρ αυτηορισεδ σιγνατορψ, ισ δεποσιτεδ
ατ τηε ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε Χοµπανψ ατ 22 Χαµαχ Στρεετ, Βλοχκ
Χ, 5τη Φλοορ, Κολκατα  700 016, νοτ λατερ τηαν 48 ηουρσ βεφορε τηε
σχηεδυλεδ τιµε οφ τηε χοµµενχεµεντ οφ τηε σαιδ µεετινγ.

Ιν πυρσυανχε οφ τηε σαιδ ορδερ ανδ ασ διρεχτεδ τηερειν φυρτηερ νοτιχε
ισ ηερεβψ γιϖεν τηατ α µεετινγ οφ τηε Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ
ωιλλ βε ηελδ ατ Μερχηαντσ Χηαµβερ οφ Χοµµερχε & Ινδυστρψ, 15Β
Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα  700 001 ον 16τη ϑυλψ, 2018 ατ 10:00
Α.Μ. ατ ωηιχη τιµε & πλαχε τηε σαιδ Σηαρεηολδερσ αρε ρεθυεστεδ
το αττενδ ανδ το χονσιδερ ανδ, ιφ τηουγητ φιτ, το πασσ φολλοωινγ
Ρεσολυτιον ωιτη ορ ωιτηουτ µοδιφιχατιον(σ):

ΤΑΚΕ ΦΥΡΤΗΕΡ ΝΟΤΙΧΕ τηατ ιν χοµπλιανχε ωιτη τηε προϖισιονσ οφ
(ι) Σεχτιον 230(4) ρεαδ ωιτη Σεχτιονσ 108 ανδ 110 οφ τηε Χοµπανιεσ
Αχτ, 2013 ρεαδ ωιτη Ρυλεσ 20 ανδ 22 οφ τηε Χοµπανιεσ (Μαναγεµεντ
ανδ Αδµινιστρατιον) Ρυλεσ, 2014 ασ αµενδεδ; (ιι) Ρυλε 6(3)(ξι) οφ
τηε Χοµπανιεσ (Χοµπροµισεσ, Αρρανγεµεντσ ανδ Αµαλγαµατιονσ)
Ρυλεσ, 2016; (ιιι) Ρεγυλατιον 44 ανδ οτηερ αππλιχαβλε προϖισιονσ
οφ τηε Σεχυριτιεσ ανδ Εξχηανγε Βοαρδ οφ Ινδια (Λιστινγ Οβλιγατιονσ
ανδ ∆ισχλοσυρε Ρεθυιρεµεντσ) Ρεγυλατιονσ, 2015; ανδ (ιϖ) Χιρχυλαρ
Νο. ΧΦ∆/∆ΙΛ3/ΧΙΡ/2017/21 δατεδ 10τη Μαρχη 2017 ισσυεδ βψ τηε
Σεχυριτιεσ ανδ Εξχηανγε Βοαρδ οφ Ινδια, τηε Αππλιχαντ ηασ προϖιδεδ
τηε φαχιλιτψ οφ ϖοτινγ βψ ε−ϖοτινγ σο ασ το εναβλε τηε σηαρεηολδερσ, το
χονσιδερ ανδ αππροϖε τηε Σχηεµε βψ ωαψ οφ τηε αφορεσαιδ ρεσολυτιον.
Αχχορδινγλψ, ϖοτινγ βψ σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ το τηε Σχηεµε
σηαλλ βε χαρριεδ ουτ τηρουγη (α) ε−ϖοτινγ ανδ (β) Βαλλοτ ϖοτινγ ατ τηε
ϖενυε οφ τηε µεετινγ το βε ηελδ ον 16τη ϑυλψ, 2018.

ΡΕΣΟΛςΕ∆ ΤΗΑΤ πυρσυαντ το τηε προϖισιονσ οφ Σεχτιονσ 230 το 232
οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ανδ οτηερ αππλιχαβλε προϖισιονσ, ιφ ανψ
οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ανδ τηε ρυλεσ, ρεγυλατιονσ, χιρχυλαρσ ανδ
νοτιφιχατιονσ ισσυεδ τηερευνδερ (ινχλυδινγ ανψ στατυτορψ µοδιφιχατιον
ορ ρε−εναχτµεντ τηερεοφ), ασ µαψ βε αππλιχαβλε, ανδ συβϕεχτ το τηε
αππροϖαλ οφ τηε Ηονβλε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ, Βενχη ατ
Κολκατα (ΝΧΛΤ), ανδ συβϕεχτ το συχη οτηερ αππροϖαλ, περµισσιον ανδ
σανχτιονσ οφ ρεγυλατορψ ανδ οτηερ αυτηοριτιεσ, ασ µαψ βε νεχεσσαρψ
ανδ συβϕεχτ το συχη χονδιτιονσ ανδ µοδιφιχατιονσ ασ µαψ βε πρεσχριβεδ
ορ ιµποσεδ βψ ΝΧΛΤ ορ βψ ανψ ρεγυλατορψ ορ οτηερ αυτηοριτιεσ, ωηιλε
γραντινγ συχη χονσεντσ, αππροϖαλσ ανδ περµισσιονσ, ωηιχη µαψ βε
αγρεεδ το βψ Μρ. Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα, Προµοτερ Σηαρεηολδερ/
Μεµβερ οφ τηε Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον), τηε
αρρανγεµεντ εµβοδιεδ ιν τηε Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε
ανδ Αρρανγεµεντ αµονγ Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα ανδ τηε Χρεδιτορσ
ανδ Σηαρεηολδερσ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον)
(Σχηεµε) πλαχεδ βεφορε τηισ µεετινγ ανδ ινιτιαλεδ βψ τηε Χηαιρµαν
οφ τηε µεετινγ φορ τηε πυρποσε οφ ιδεντιφιχατιον, βε ανδ ισ ηερεβψ
αππροϖεδ.

Χοπιεσ οφ τηε Σχηεµε ανδ οφ τηε Εξπλανατορψ Στατεµεντ, υνδερ
Σεχτιονσ 230(3), 232(1) ανδ 232(2) ανδ 102 οφ τηε Χοµπανιεσ
Αχτ, 2013 ρεαδ ωιτη Ρυλε 6 οφ τηε Χοµπανιεσ (Χοµπροµισεσ,
Αρρανγεµεντσ ανδ Αµαλγαµατιονσ) Ρυλεσ, 2016, χαν βε οβταινεδ
φρεε οφ χηαργε ατ τηε ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε Χοµπανψ ατ 22 Χαµαχ
Στρεετ, Βλοχκ Χ, 5τη φλοορ, Κολκατα−700016.
ΝΧΛΤ ηασ απποιντεδ Μρ. Συµιτ Βινανι το βε τηε Χηαιρπερσον οφ τηε

1

βρινγ τηειρ ∆Π Ι∆ ανδ Χλιεντ Ι∆ φορ εασψ ιδεντιφιχατιον.

σαιδ µεετινγ ινχλυδινγ ανψ αδϕουρνµεντ τηερεοφ.
Τηε Σχηεµε, ιφ αππροϖεδ ιν τηε αφορεσαιδ µεετινγ, ωιλλ βε συβϕεχτ το
τηε συβσεθυεντ αππροϖαλ οφ ΝΧΛΤ.
Πυρσυαντ το Σεχτιονσ 230(3), 232(1) ανδ 232(2) ανδ 102 οφ
τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ρεαδ ωιτη Ρυλε 6 οφ τηε Χοµπανιεσ
(Χοµπροµισεσ, Αρρανγεµεντσ ανδ Αµαλγαµατιονσ) Ρυλεσ, 2016,
α χοπψ οφ τηε Εξπλανατορψ Στατεµεντ, τηε Σχηεµε ανδ τηε οτηερ
ενχλοσυρεσ αρε ενχλοσεδ.
Πλαχε : Κολκατα
∆ατε : 5τη ϑυνε, 2018

Συµιτ Βινανι
Χηαιρπερσον απποιντεδ φορ τηε Μεετινγ

Ρεγιστερεδ Οφφιχε:
22 Χαµαχ Στρεετ
Βλοχκ Χ, 5τη φλοορ, Κολκατα  700016
ΧΙΝ: Λ51909ΩΒ1986ΠΛΧ040098
Εµαιλ: ινϖεστορ≅γυϕαρατνρε.χοµ
Ωεβσιτε: ωωω.γυϕαρατνρε.χοµ

Α ΜΕΜΒΕΡ ΕΝΤΙΤΛΕ∆ ΤΟ ΑΤΤΕΝ∆ ΑΝ∆ ςΟΤΕ ΑΤ ΤΗΕ ΝΧΛΤ
ΧΟΝςΕΝΕ∆ ΜΕΕΤΙΝΓ (ΤΗΕ ΜΕΕΤΙΝΓ) ΙΣ ΕΝΤΙΤΛΕ∆ ΤΟ
ΑΠΠΟΙΝΤ Α ΠΡΟΞΨ ΤΟ ΑΤΤΕΝ∆ ΑΝ∆ ςΟΤΕ ΟΝ Α ΠΟΛΛ ΙΝΣΤΕΑ∆
ΟΦ ΗΙΜΣΕΛΦ ΑΝ∆ ΤΗΕ ΠΡΟΞΨ ΝΕΕ∆ ΝΟΤ ΒΕ Α ΜΕΜΒΕΡ ΟΦ ΤΗΕ
ΧΟΜΠΑΝΨ. ΠΡΟΞΨ, ΤΟ ΒΕ ΕΦΦΕΧΤΙςΕ, ΜΥΣΤ ΒΕ ∆ΕΠΟΣΙΤΕ∆ ΑΤ
ΤΗΕ ΡΕΓΙΣΤΕΡΕ∆ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΤΗΕ ΧΟΜΠΑΝΨ ΝΟΤ ΛΕΣΣ ΤΗΑΝ
48 ΗΟΥΡΣ ΒΕΦΟΡΕ ΤΗΕ ΧΟΜΜΕΝΧΕΜΕΝΤ ΟΦ ΤΗΕ ΜΕΕΤΙΝΓ.

Ονλψ ρεγιστερεδ σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ µαψ αττενδ
ανδ ϖοτε ειτηερ ιν περσον ορ βψ προξψ (α προξψ νεεδ νοτ βε αν
σηαρεηολδερ οφ τηε Χοµπανψ) ορ ιν τηε χασε οφ α βοδψ χορπορατε
ορ Ρεγιστερεδ Φορειγν Πορτφολιο Ινϖεστορσ (ΡΦΠΙ) ορ Φορειγν
Ινστιτυτιοναλ Ινϖεστορσ (ΦΙΙ), βψ α ρεπρεσεντατιϖε αυτηορισεδ
υνδερ Σεχτιον 113 οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ατ τηε Μεετινγ.
Τηε αυτηορισεδ ρεπρεσεντατιϖε οφ α βοδψ χορπορατε/ΡΦΠΙ/ΦΙΙ
ωηιχη ισ α ρεγιστερεδ σηαρεηολδερ οφ τηε Χοµπανψ µαψ αττενδ
ανδ ϖοτε ατ τηε Μεετινγ, προϖιδεδ α χοπψ οφ τηε ρεσολυτιον οφ
τηε βοαρδ οφ διρεχτορσ ορ οτηερ γοϖερνινγ βοδψ οφ τηε βοδψ
χορπορατε/ΡΦΠΙ/ΦΙΙ αυτηορισινγ συχη ρεπρεσεντατιϖε το αττενδ
ανδ ϖοτε ατ τηε Μεετινγ, δυλψ χερτιφιεδ το βε α τρυε χοπψ βψ
α διρεχτορ, τηε µαναγερ, τηε σεχρεταρψ ορ οτηερ αυτηοριζεδ
οφφιχερ οφ συχη βοδψ χορπορατε/ΡΦΠΙ/ΦΙΙ, ισ δεποσιτεδ ατ τηε
ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε Χοµπανψ νοτ λατερ τηαν 48 (φορτψ ειγητ)
ηουρσ βεφορε τηε σχηεδυλε τιµε οφ τηε χοµµενχεµεντ οφ τηε
Μεετινγ.

3.

Τηε φορµ οφ προξψ ισ ατταχηεδ ωιτη τηισ Νοτιχε ανδ χαν αλσο
βε οβταινεδ φρεε οφ χηαργε φροµ τηε ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε
Χοµπανψ.

4.

Αλλ αλτερατιονσ µαδε ιν τηε Προξψ Φορµ σηουλδ βε ινιτιαλεδ.

5.

Α ρεγιστερεδ σηαρεηολδερ ορ ηισ προξψ, αττενδινγ τηε Μεετινγ,
ισ ρεθυεστεδ το βρινγ τηε Αττενδανχε Σλιπ δυλψ χοµπλετεδ ανδ
σιγνεδ.

6.

8.

Τηε θυορυµ φορ τηε Μεετινγ σηαλλ βε ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον
103 οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013, πρεσεντ ειτηερ ιν περσον ορ βψ
προξψ.

9.

Τηε Σχηεµε ιν τηε χοντεξτ ισ νοτ προποσεδ βψ τηε Λιθυιδατορ
οφ τηε Χοµπανψ. Τηισ νοτιχε ισ ισσυεδ ανδ σεντ ουτ βψ τηε
Λιθυιδατορ ιν τερµσ οφ τηε διρεχτιονσ οφ τηε Ηον∋βλε ΝΧΛΤ
ϖιδε Ορδερ δατεδ 15τη Μαψ 2018. Τηε Λιθυιδατορ ασσυµεσ
νο ρεσπονσιβιλιτψ φορ ανψ χοντεντσ ιν τηε νοτιχε/εξπλανατορψ
στατεµεντ δεαλινγ ωιτη σαλιεντ φεατυρεσ οφ τηε Σχηεµε ορ ανψ
φορωαρδ λοοκινγ στατεµεντσ τηερεοφ ασ τηε σαµε ηασ βεεν
πιχκεδ υπ φροµ τηε προποσεδ Σχηεµε πρεπαρεδ βψ Μρ. Αρυν
Κυµαρ ϑαγατραµκα, τηε Προµοτερ Σηαρεηολδερ/Μεµβερ οφ τηε
Χοµπανψ. Τηε Σηαρεηολδερσ αρε ρεθυιρεδ το χονδυχτ τηειρ οων
διλιγενχε ωηιλε χονσιδερινγ τηε σαιδ προποσεδ Σχηεµε.

11. Τηε Νοτιχε, τηε Εξπλανατορψ Στατεµεντ τογετηερ ωιτη τηε
δοχυµεντσ αχχοµπανψινγ τηε σαµε, αρε βεινγ σεντ το αλλ
τηε σηαρεηολδερσ ειτηερ βψ ρεγιστερεδ ποστ / σπεεδ ποστ /
χουριερ σερϖιχε το τηοσε σηαρεηολδερσ ωηο ηαϖε νοτ ρεγιστερεδ
τηειρ ε−µαιλ ιδσ ωιτη τηε Χοµπανψ/ΡΤΑσ/ ΝΣ∆Λ/Χ∆ΣΛ ανδ
ελεχτρονιχαλλψ βψ ε−µαιλ το τηοσε σηαρεηολδερσ ωηο ηαϖε
ρεγιστερεδ τηειρ ε−µαιλ ιδσ ωιτη τηε Χοµπανψ/ΡΤΑσ/ ΝΣ∆Λ/
Χ∆ΣΛ, ωηοσε ναµεσ αππεαρ ιν τηε ρεγιστερ οφ µεµβερσ/λιστ
οφ βενεφιχιαλ οωνερσ ασ ρεχειϖεδ φροµ ΝΣ∆Λ/Χ∆ΣΛ ασ ον 18τη
Μαψ, 2018. Τηε Νοτιχε αλονγ ωιτη χοπψ οφ τηε Σχηεµε ανδ
οτηερ δοχυµεντσ µαψ αλσο βε αχχεσσεδ ον Χοµπανψσ ωεβσιτε:
ωωω.γυϕαρατνρε.χοµ ασ ωελλ ασ ον τηε ωεβσιτε οφ Χ∆ΣΛ: ωωω.
εϖοτινγινδια.χοµ.

Α περσον χαν αχτ ασ α προξψ ον βεηαλφ οφ µεµβερσ νοτ εξχεεδινγ
φιφτψ ανδ ηολδινγ ιν τηε αγγρεγατε νοτ µορε τηαν τεν περχεντ οφ
τηε τοταλ σηαρε χαπιταλ οφ τηε Χοµπανψ χαρρψινγ ϖοτινγ ριγητσ. Α
µεµβερ ηολδινγ µορε τηαν τεν περχεντ οφ τηε τοταλ σηαρε χαπιταλ
οφ τηε Χοµπανψ χαρρψινγ ϖοτινγ ριγητσ µαψ απποιντ α σινγλε περσον
ασ προξψ ανδ συχη περσον σηαλλ νοτ αχτ ασ α προξψ φορ ανψ οτηερ
περσον ορ µεµβερ.
2.

Ιν χασε οφ ϕοιντ ηολδερσ αττενδινγ τηε Μεετινγ, ονλψ συχη ϕοιντ
ηολδερ ωηοσε ναµε αππεαρσ ατ τηε τοπ ιν τηε ηιεραρχηψ οφ
ναµεσ, σηαλλ βε εντιτλεδ το ϖοτε.

10. Τηε δοχυµεντσ ρεφερρεδ το ιν τηε αχχοµπανψινγ Εξπλανατορψ
Στατεµεντ σηαλλ βε οπεν φορ ινσπεχτιον βψ τηε εθυιτψ ανδ Β
εθυιτψ σηαρεηολδερσ ατ τηε ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε Χοµπανψ
βετωεεν 9.30 α.µ. ανδ 11.30 α.µ ον αλλ δαψσ (εξχεπτ Σατυρδαψσ,
Συνδαψσ ανδ πυβλιχ ηολιδαψσ) υπ το τηε δατε οφ τηε µεετινγ.

Νοτεσ:
1.

7.

12. ςοτινγ ριγητσ σηαλλ βε ρεχκονεδ ον τηε παιδ υπ ϖαλυε οφ τηε
σηαρεσ ρεγιστερεδ ιν τηε ναµεσ οφ τηε σηαρεηολδερσ ασ ον
τηε χυτ−οφφ δατε ι.ε. 9τη ϑυλψ, 2018. Περσονσ ωηο αρε νοτ
σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ ασ ον τηε χυτ−οφφ δατε, σηουλδ
τρεατ τηισ νοτιχε φορ ινφορµατιον πυρποσεσ ονλψ.
13. Τηε σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ ωηοσε ναµεσ αππεαρ ιν τηε
ρεχορδσ οφ τηε Χοµπανψ ασ ον 9τη ϑυλψ, 2018 σηαλλ βε ελιγιβλε
το αττενδ ανδ ϖοτε ατ τηε µεετινγ οφ τηε Σηαρεηολδερσ οφ τηε
Χοµπανψ ορ χαστ τηειρ ϖοτεσ βψ υσινγ τηε ε−ϖοτινγ φαχιλιτψ.
14. Κινδλψ νοτε τηατ τηε σηαρεηολδερσ χαν οπτ ονλψ ονε µοδε φορ
ϖοτινγ ι.ε. ειτηερ βψ ε−ϖοτινγ ορ ϖοτινγ ατ τηε ϖενυε οφ τηε
µεετινγ. Πλεασε φυρτηερ νοτε τηατ σηαρεηολδερσ ωηο ηαϖε
ϖοτεδ τηρουγη ε−ϖοτινγ µαψ στιλλ αττενδ τηε Μεετινγ, ηοωεϖερ,
τηεψ σηαλλ νοτ βε αλλοωεδ το ϖοτε ατ τηε Μεετινγ.
15. Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προϖισιονσ οφ Σεχτιονσ 230 το 232 οφ τηε
Χοµπανιεσ Αχτ, 2013, τηε Σχηεµε σηαλλ βε αχτεδ υπον ονλψ ιφ
τηε ρεσολυτιον µεντιονεδ ιν τηε Νοτιχε ηαϖε βεεν αππροϖεδ ατ
τηε Μεετινγ βψ α µαϕοριτψ οφ περσονσ ρεπρεσεντινγ τηρεε φουρτη
ιν ϖαλυε οφ συχη σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ, ϖοτινγ ιν περσον
ορ βψ προξψ ορ τηρουγη ε−ϖοτινγ.
16. Χιρχυλαρ Νο. ΧΦ∆/∆ΙΛ3/ΧΙΡ/2017/21 δατεδ 10τη Μαρχη, 2017
(ΣΕΒΙ Χιρχυλαρ) ισσυεδ βψ τηε Σεχυριτιεσ ανδ Εξχηανγε Βοαρδ
οφ Ινδια (ΣΕΒΙ), ιντερ αλια, προϖιδεσ τηατ αππροϖαλ οφ Πυβλιχ

Τηε ρεγιστερεδ σηαρεηολδερσ ωηο ηολδ σηαρεσ ιν δεµατεριαλιζεδ
φορµ ανδ ωηο αρε αττενδινγ τηε Μεετινγ αρε ρεθυεστεδ το
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Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ το τηε Σχηεµε σηαλλ βε οβταινεδ
βψ ωαψ οφ ε−ϖοτινγ. Σινχε, τηε Χοµπανψ ισ σεεκινγ τηε αππροϖαλ
οφ ιτσ σηαρεηολδερσ (ωηιχη ινχλυδεσ Πυβλιχ Σηαρεηολδερσ) το
τηε Σχηεµε βψ ωαψ οφ ϖοτινγ τηρουγη ε−ϖοτινγ, νο σεπαρατε
προχεδυρε φορ ϖοτινγ τηρουγη ε−ϖοτινγ ωουλδ βε ρεθυιρεδ το βε
χαρριεδ ουτ βψ τηε Χοµπανψ φορ σεεκινγ τηε αππροϖαλ το τηε
Σχηεµε βψ ιτσ Πυβλιχ Σηαρεηολδερσ ιν τερµσ οφ ΣΕΒΙ Χιρχυλαρ.
Τηε αφορεσαιδ νοτιχε σεντ το τηε σηαρεηολδερσ (ωηιχη ινχλυδεσ
Πυβλιχ Σηαρεηολδερσ) οφ τηε Χοµπανψ ωουλδ βε δεεµεδ το βε
τηε νοτιχε σεντ το τηε Πυβλιχ Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ ιν
τερµσ οφ τηε ΣΕΒΙ Χιρχυλαρ. Φορ τηισ πυρποσε, τηε τερµ Πυβλιχ
σηαλλ ηαϖε τηε µεανινγ ασσιγνεδ το ιτ ιν Ρυλε 2(δ) οφ τηε
Σεχυριτιεσ Χοντραχτσ (Ρεγυλατιονσ) Ρυλεσ, 1957 ανδ τηε τερµ
Πυβλιχ Σηαρεηολδερσ σηαλλ βε χονστρυεδ αχχορδινγλψ.
17. Τηε Χοµπανψ ηασ ενγαγεδ τηε σερϖιχεσ οφ Χ∆ΣΛ φορ φαχιλιτατινγ
ε−ϖοτινγ φορ τηε σαιδ ρεσολυτιον µεντιονεδ ιν τηε Νοτιχε. Τηε
σηαρεηολδερσ δεσιρινγ το εξερχισε τηειρ ϖοτε βψ υσινγ ε−ϖοτινγ
φαχιλιτψ αρε ρεθυεστεδ το φολλοω τηε ινστρυχτιονσ µεντιονεδ ιν
ςοτινγ τηρουγη ελεχτρονιχ µεανσ.

ΙΙ.

Τηε φαχιλιτψ φορ ϖοτινγ τηρουγη βαλλοτ παπερ σηαλλ βε
µαδε αϖαιλαβλε ατ τηε µεετινγ ϖενυε ανδ τηε µεµβερσ
αττενδινγ τηε µεετινγ ωηο ηαϖε νοτ χαστ τηειρ ϖοτε βψ
ρεµοτε ε−ϖοτινγ σηαλλ βε αβλε το εξερχισε τηειρ ριγητ ατ τηε
µεετινγ τηρουγη βαλλοτ παπερ.

ΙΙΙ.

Τηε µεµβερσ ωηο ηαϖε χαστ τηειρ ϖοτε βψ ρεµοτε ε−ϖοτινγ
πριορ το τηε µεετινγ µαψ αλσο αττενδ τηε µεετινγ βυτ
σηαλλ νοτ βε εντιτλεδ το χαστ τηειρ ϖοτε αγαιν.

Τηε προχεσσ ανδ µαννερ φορ ρεµοτε ε−ϖοτινγ αρε ασ
υνδερ:
(ι)

Τηε σηαρεηολδερσ σηουλδ λογ ον το τηε ε−ϖοτινγ
ωεβσιτε ωωω.εϖοτινγινδια.χοµ.

(ιι)

Χλιχκ ον Σηαρεηολδερσ.

(ϖ)

α.

Φορ Χ∆ΣΛ: 16 διγιτσ βενεφιχιαρψ Ι∆,

β.

Φορ ΝΣ∆Λ: 8 Χηαραχτερ ∆Π Ι∆ φολλοωεδ βψ 8
∆ιγιτσ Χλιεντ Ι∆,

χ.

Μεµβερσ ηολδινγ σηαρεσ ιν Πηψσιχαλ Φορµ
σηουλδ εντερ Φολιο Νυµβερ ρεγιστερεδ ωιτη τηε
Χοµπανψ.

Ιφ ψου αρε ηολδινγ σηαρεσ ιν δεµατ φορµ ανδ ηαδ
λογγεδ ον το ωωω.εϖοτινγινδια.χοµ ανδ ϖοτεδ ον
αν εαρλιερ ϖοτινγ οφ ανψ χοµπανψ, τηεν ψουρ εξιστινγ
πασσωορδ ισ το βε υσεδ.

(ϖι) Ιφ ψου αρε α φιρστ τιµε υσερ φολλοω τηε στεπσ γιϖεν
βελοω:
Φορ Μεµβερσ ηολδινγ σηαρεσ ιν ∆εµατ Φορµ
ανδ Πηψσιχαλ Φορµ
ΠΑΝ
Εντερ ψουρ 10 διγιτ αλπηα−νυµεριχ ΠΑΝ ισσυεδ
βψ Ινχοµε Ταξ ∆επαρτµεντ (Αππλιχαβλε φορ
βοτη δεµατ σηαρεηολδερσ ασ ωελλ ασ πηψσιχαλ
σηαρεηολδερσ)
•
Μεµβερσ ωηο ηαϖε νοτ υπδατεδ τηειρ
ΠΑΝ ωιτη τηε Χοµπανψ/∆εποσιτορψ
Παρτιχιπαντ αρε ρεθυεστεδ το υσε τηε
φιρστ τωο λεττερσ οφ τηειρ ναµε ανδ τηε
8 διγιτσ οφ τηε σεθυενχε νυµβερ ιν τηε
ΠΑΝ φιελδ.
•
Ιν χασε τηε σεθυενχε νυµβερ ισ λεσσ τηαν
8 διγιτσ εντερ τηε αππλιχαβλε νυµβερ οφ
0σ βεφορε τηε νυµβερ αφτερ τηε φιρστ
τωο χηαραχτερσ οφ τηε ναµε ιν ΧΑΠΙΤΑΛ
λεττερσ. Εγ. Ιφ ψουρ ναµε ισ Ραµεση
Κυµαρ ωιτη σεθυενχε νυµβερ 1 τηεν
εντερ ΡΑ00000001 ιν τηε ΠΑΝ φιελδ.
∆ιϖιδενδ Εντερ τηε ∆ιϖιδενδ Βανκ ∆εταιλσ ορ ∆ατε οφ Βιρτη (ιν
δδ/µµ/ψψψψ φορµατ) ασ ρεχορδεδ ιν ψουρ δεµατ
Βανκ
αχχουντ ορ ιν τηε χοµπανψ ρεχορδσ ιν ορδερ το
∆εταιλσ
ΟΡ ∆ατε λογιν.
Ιφ βοτη τηε δεταιλσ αρε νοτ ρεχορδεδ ωιτη τηε
οφ Βιρτη •
δεποσιτορψ ορ χοµπανψ πλεασε εντερ τηε
(∆ΟΒ)
µεµβερ ιδ / φολιο νυµβερ ιν τηε ∆ιϖιδενδ Βανκ
δεταιλσ φιελδ ασ µεντιονεδ ιν ινστρυχτιον (ιϖ).

ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ ΦΟΡ ςΟΤΙΝΓ ΤΗΡΟΥΓΗ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧ ΜΕΑΝΣ
Ιν χοµπλιανχε ωιτη προϖισιονσ οφ Σεχτιον 108 οφ τηε
Χοµπανιεσ Αχτ, 2013, Ρυλε 20 οφ τηε Χοµπανιεσ
(Μαναγεµεντ ανδ Αδµινιστρατιον) Ρυλεσ, 2014 ασ
αµενδεδ βψ τηε Χοµπανιεσ (Μαναγεµεντ ανδ
Αδµινιστρατιον) Αµενδµεντ Ρυλεσ, 2015 ανδ Ρεγυλατιον
44 οφ τηε ΣΕΒΙ (Λιστινγ Οβλιγατιονσ ανδ ∆ισχλοσυρε
Ρεθυιρεµεντσ) Ρεγυλατιον, 2015, τηε Χοµπανψ ισ πλεασεδ
το προϖιδε µεµβερσ φαχιλιτψ το εξερχισε τηειρ ριγητ το ϖοτε
ον ρεσολυτιονσ προποσεδ το βε χονσιδερεδ ατ τηε ΝΧΛΤ
Χονϖενεδ Μεετινγ βψ ελεχτρονιχ µεανσ ανδ τηε βυσινεσσ
µαψ βε τρανσαχτεδ τηρουγη ε−ςοτινγ Σερϖιχεσ. Τηε φαχιλιτψ
οφ χαστινγ τηε ϖοτεσ βψ τηε µεµβερσ υσινγ αν ελεχτρονιχ
ϖοτινγ σψστεµ φροµ α πλαχε οτηερ τηαν ϖενυε οφ τηε
µεετινγ (ρεµοτε ε−ϖοτινγ) ωιλλ βε προϖιδεδ βψ Χεντραλ
∆εποσιτορψ Σερϖιχεσ (Ινδια) Λιµιτεδ (Χ∆ΣΛ).

ς.

(ιϖ) Νεξτ εντερ τηε Ιµαγε ςεριφιχατιον ασ δισπλαψεδ ανδ
Χλιχκ ον Λογιν.

19. Ανψ θυεριεσ/γριεϖανχεσ ιν ρελατιον το τηε ϖοτινγ βψ ποσταλ βαλλοτ
ορ ε−ϖοτινγ µαψ βε αδδρεσσεδ το Μρ. Συµιτ Βινανι, Λιθυιδατορ
οφ τηε Χοµπανψ ατ ιτσ ρεγιστερεδ οφφιχε, ορ χαλλ ατ 033 22891471
ορ τηρουγη εµαιλ το ινϖεστορ≅γυϕαρατνρε.χοµ. Ανψ θυερψ/
γριεϖανχε ρελατεδ το τηε ε−ϖοτινγ µαψ βε αδδρεσσεδ το εµαιλ ιδ
− ηελπδεσκ.εϖοτινγ≅χδσλινδια.χοµ, Χονταχτ Νο. 03322821376
/Τολλ Φρεε Νο. 18002005533.
Ι.

Τηε ρεµοτε ε−ϖοτινγ περιοδ χοµµενχεσ ατ 9:00 α.µ.
ον Φριδαψ, 13τη ϑυλψ 2018 ανδ ωιλλ ενδ ατ 5:00 π.µ. ον
Συνδαψ, 15τη ϑυλψ 2018. ∆υρινγ τηισ περιοδ µεµβερσ οφ
τηε Χοµπανψ, ηολδινγ σηαρεσ ειτηερ ιν πηψσιχαλ φορµ
ορ ιν δεµατεριαλιζεδ φορµ, ασ ον τηε χυτ−οφφ δατε οφ 9τη
ϑυλψ 2018, µαψ χαστ τηειρ ϖοτε βψ ρεµοτε ε−ϖοτινγ. Τηε
ρεµοτε ε−ϖοτινγ µοδυλε σηαλλ βε δισαβλεδ βψ Χ∆ΣΛ φορ
ϖοτινγ τηερεαφτερ. Ονχε τηε ϖοτε ον α ρεσολυτιον ισ χαστ βψ
τηε µεµβερ, τηε µεµβερ σηαλλ νοτ βε αλλοωεδ το χηανγε
ιτ συβσεθυεντλψ.

(ιιι) Νοω Εντερ ψουρ Υσερ Ι∆

18. Τηε ϖοτινγ τηρουγη ε−ϖοτινγ περιοδ ωιλλ χοµµενχε ατ 9:00
α.µ. ον Φριδαψ, 13τη ϑυλψ 2018 ανδ ωιλλ ενδ ατ 5:00 π.µ. ον
Συνδαψ, 15τη ϑυλψ 2018. ∆υρινγ τηισ περιοδ, τηε σηαρεηολδερσ
(ωηιχη ινχλυδεσ Πυβλιχ Σηαρεηολδερσ) οφ τηε Χοµπανψ ηολδινγ
σηαρεσ ειτηερ ιν πηψσιχαλ φορµ ορ ιν δεµατεριαλιζεδ φορµ,
ασ ον τηε χυτ−οφφ δατε, ι.ε. 9τη ϑυλψ 2018 µαψ χαστ τηειρ ϖοτε
ελεχτρονιχαλλψ. Τηε ε−ϖοτινγ µοδυλε σηαλλ βε δισαβλεδ βψ Χ∆ΣΛ
φορ ϖοτινγ ον Συνδαψ, 15τη ϑυλψ 2018 ατ 5:00 π.µ. Ονχε τηε ϖοτε
ον τηε ρεσολυτιον ισ χαστ βψ α σηαρεηολδερ, ηε ορ σηε ωιλλ νοτ βε
αλλοωεδ το χηανγε ιτ συβσεθυεντλψ.

20.

Ις.

(ϖιι) Αφτερ εντερινγ τηεσε δεταιλσ αππροπριατελψ, χλιχκ ον
ΣΥΒΜΙΤ ταβ.
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(ϖιιι) Μεµβερσ ηολδινγ σηαρεσ ιν πηψσιχαλ φορµ ωιλλ
τηεν διρεχτλψ ρεαχη τηε Χοµπανψ σελεχτιον σχρεεν.
Ηοωεϖερ, µεµβερσ ηολδινγ σηαρεσ ιν δεµατ φορµ
ωιλλ νοω ρεαχη Πασσωορδ Χρεατιον µενυ ωηερειν
τηεψ αρε ρεθυιρεδ το µανδατοριλψ εντερ τηειρ
λογιν πασσωορδ ιν τηε νεω πασσωορδ φιελδ. Κινδλψ
νοτε τηατ τηισ πασσωορδ ισ το βε αλσο υσεδ βψ τηε
δεµατ ηολδερσ φορ ϖοτινγ φορ ρεσολυτιονσ οφ ανψ
οτηερ χοµπανψ ον ωηιχη τηεψ αρε ελιγιβλε το ϖοτε,
προϖιδεδ τηατ χοµπανψ οπτσ φορ ε−ϖοτινγ τηρουγη
Χ∆ΣΛ πλατφορµ. Ιτ ισ στρονγλψ ρεχοµµενδεδ νοτ το
σηαρε ψουρ πασσωορδ ωιτη ανψ οτηερ περσον ανδ τακε
υτµοστ χαρε το κεεπ ψουρ πασσωορδ χονφιδεντιαλ.
(ιξ) Φορ Μεµβερσ ηολδινγ σηαρεσ ιν πηψσιχαλ φορµ,
τηε δεταιλσ χαν βε υσεδ ονλψ φορ ε−ϖοτινγ ον τηε
ρεσολυτιονσ χονταινεδ ιν τηισ Νοτιχε.
(ξ)

(ξι) Ον τηε ϖοτινγ παγε, ψου ωιλλ σεε ΡΕΣΟΛΥΤΙΟΝ
∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ανδ αγαινστ τηε σαµε τηε οπτιον
ΨΕΣ/ΝΟ φορ ϖοτινγ. Σελεχτ τηε οπτιον ΨΕΣ ορ ΝΟ
ασ δεσιρεδ. Τηε οπτιον ΨΕΣ ιµπλιεσ τηατ ψου ασσεντ
το τηε Ρεσολυτιον ανδ οπτιον ΝΟ ιµπλιεσ τηατ ψου
δισσεντ το τηε Ρεσολυτιον.

(ξιϖ) Ονχε ψου ΧΟΝΦΙΡΜ ψουρ ϖοτε ον τηε ρεσολυτιον,
ψου ωιλλ νοτ βε αλλοωεδ το µοδιφψ ψουρ ϖοτε.



Α σχαννεδ χοπψ οφ τηε Βοαρδ Ρεσολυτιον ανδ
Ποωερ οφ Αττορνεψ (ΠΟΑ) ωηιχη τηεψ ηαϖε
ισσυεδ ιν φαϖουρ οφ τηε Χυστοδιαν, ιφ ανψ, σηουλδ
βε υπλοαδεδ ιν Π∆Φ φορµατ ιν τηε σψστεµ φορ
τηε σχρυτινιζερ το ϖεριφψ τηε σαµε.

22. Τηε ρεσυλτσ, τογετηερ ωιτη τηε σχρυτινιζερσ ρεπορτσ, ωιλλ βε
δισπλαψεδ ατ τηε ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε Χοµπανψ, ον τηε
ωεβσιτε οφ τηε Χοµπανψ ι.ε. ωωω.γυϕαρατνρε.χοµ ανδ ον τηε
ωεβσιτε οφ Χ∆ΣΛ ι.ε. ωωω.εϖοτινγινδια.χοµ, βεσιδεσ βεινγ
χοµµυνιχατεδ το ΒΣΕ Λιµιτεδ ανδ Νατιοναλ Στοχκ Εξχηανγε οφ
Ινδια Λιµιτεδ.

(ξϖ) Ψου χαν αλσο τακε α πριντ οφ τηε ϖοτεσ χαστ βψ χλιχκινγ
ον Χλιχκ ηερε το πριντ οπτιον ον τηε ςοτινγ παγε.
(ξϖι) Ιφ α δεµατ αχχουντ ηολδερ ηασ φοργοττεν τηε λογιν
πασσωορδ τηεν Εντερ τηε Υσερ Ι∆ ανδ τηε ιµαγε
ϖεριφιχατιον χοδε ανδ χλιχκ ον Φοργοτ Πασσωορδ &
εντερ τηε δεταιλσ ασ προµπτεδ βψ τηε σψστεµ.

23. Τηε Ρουτε µαπ σηοωινγ διρεχτιον το ρεαχη τηε ϖενυε ισ
αννεξεδ.

(ξϖιι) Σηαρεηολδερσ χαν αλσο χαστ τηειρ ϖοτε υσινγ Χ∆ΣΛσ
µοβιλε αππ µ−ςοτινγ αϖαιλαβλε φορ ανδροιδ βασεδ
µοβιλεσ. Τηε µ−ςοτινγ αππ χαν βε δοωνλοαδεδ
φροµ Γοογλε Πλαψ Στορε. Αππλε ανδ Ωινδοωσ πηονε
υσερσ χαν δοωνλοαδ τηε αππ φροµ τηε Αππ Στορε ανδ
τηε Ωινδοωσ Πηονε Στορε ρεσπεχτιϖελψ ον ορ αφτερ
30τη ϑυνε 2016. Πλεασε φολλοω τηε ινστρυχτιονσ ασ
προµπτεδ βψ τηε µοβιλε αππ ωηιλε ϖοτινγ ον ψουρ
µοβιλε.
(ξϖιιι) Νοτε φορ Νον  Ινδιϖιδυαλ Σηαρεηολδερσ ανδ
Χυστοδιανσ

Α σχαννεδ χοπψ οφ τηε Ρεγιστρατιον Φορµ βεαρινγ
τηε σταµπ ανδ σιγν οφ τηε εντιτψ σηουλδ βε
εµαιλεδ το ηελπδεσκ.εϖοτινγ≅χδσλινδια.χοµ.

Τηε λιστ οφ αχχουντσ λινκεδ ιν τηε λογιν σηουλδ
βε µαιλεδ το ηελπδεσκ.εϖοτινγ≅χδσλινδια.χοµ
ανδ ον αππροϖαλ οφ τηε αχχουντσ τηεψ ωουλδ
βε αβλε το χαστ τηειρ ϖοτε.

21. Τηε χοµβινεδ ρεπορτ οφ τηε Μεετινγ αφτερ χοµπλετιον οφ τηε
σχρυτινψ οφ τηε ϖοτεσ χαστ βψ τηε σηαρεηολδερσ, ωηιχη ινχλυδεσ
Πυβλιχ Σηαρεηολδερσ, οφ τηε Χοµπανψ τηρουγη (ι) ε−ϖοτινγ
προχεσσ ανδ (ιι) ϖοτινγ ατ τηε ϖενυε οφ τηε Μεετινγ ωιλλ βε
συβµιττεδ το τηε Χηαιρπερσον. Τηε σχρυτινιζερσ δεχισιον ον
τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε ϖοτεσ (ινχλυδινγ ε−ϖοτεσ) σηαλλ βε φιναλ. Τηε
ρεσυλτσ οφ ϖοτεσ χαστ τηρουγη (ι) ε−ϖοτινγ προχεσσ ανδ (ιι) ϖοτινγ
ατ τηε ϖενυε οφ τηε Μεετινγ ωιλλ βε αννουνχεδ ον ορ βεφορε
τηε 18τη ϑυλψ, 2018 ατ τηε ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε Χοµπανψ.

(ξιιι) Αφτερ σελεχτινγ τηε ρεσολυτιον ψου ηαϖε δεχιδεδ
το ϖοτε ον, χλιχκ ον ΣΥΒΜΙΤ. Α χονφιρµατιον βοξ
ωιλλ βε δισπλαψεδ. Ιφ ψου ωιση το χονφιρµ ψουρ ϖοτε,
χλιχκ ον ΟΚ, ελσε το χηανγε ψουρ ϖοτε, χλιχκ ον
ΧΑΝΧΕΛ ανδ αχχορδινγλψ µοδιφψ ψουρ ϖοτε.





(ξξ) Ιν χασε οφ µεµβερσ ρεχειϖινγ τηε πηψσιχαλ χοπψ τηεψ
αρε αδϖισεδ το φολλοω αλλ στεπσ φροµ σεριαλ νο. (ι) το
(ξϖι) αβοϖε.

(ξιι) Χλιχκ ον τηε ΡΕΣΟΛΥΤΙΟΝΣ ΦΙΛΕ ΛΙΝΚ ιφ ψου ωιση το
ϖιεω τηε εντιρε Ρεσολυτιον δεταιλσ.

Νον−Ινδιϖιδυαλ σηαρεηολδερσ (ι.ε. οτηερ τηαν
Ινδιϖιδυαλσ, ΗΥΦ, ΝΡΙ ετχ.) ανδ Χυστοδιαν αρε
ρεθυιρεδ το λογ ον το ωωω.εϖοτινγινδια.χοµ
ανδ ρεγιστερ τηεµσελϖεσ ασ Χορπορατεσ.

Αφτερ ρεχειϖινγ τηε λογιν δεταιλσ α Χοµπλιανχε
Υσερ σηουλδ βε χρεατεδ υσινγ τηε αδµιν λογιν
ανδ πασσωορδ. Τηε Χοµπλιανχε Υσερ ωουλδ βε
αβλε το λινκ τηε αχχουντ(σ) φορ ωηιχη τηεψ ωιση
το ϖοτε ον.

(ξιξ) Ιν χασε ψου ηαϖε ανψ θυεριεσ ορ ισσυεσ ρεγαρδινγ
ε−ϖοτινγ, ψου µαψ ρεφερ τηε Φρεθυεντλψ Ασκεδ
Θυεστιονσ (ΦΑΘσ) ανδ ε−ϖοτινγ µανυαλ αϖαιλαβλε
ατ ωωω.εϖοτινγινδια.χο.ιν υνδερ ηελπ σεχτιον ορ
ωριτε αν εµαιλ το ηελπδεσκ.εϖοτινγ≅χδσλινδια.χοµ.

Χλιχκ ον τηε ΕςΣΝ φορ τηε Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε
Λιµιτεδ ον ωηιχη ψου χηοοσε το ϖοτε.
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ΒΕΦΟΡΕ ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΧΟΜΠΑΝΨ ΛΑΩ ΤΡΙΒΥΝΑΛ
ΒΕΝΧΗ ΑΤ ΚΟΛΚΑΤΑ
ΧΟΜΠΑΝΨ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΝΟ. Χ.Α. (ΧΑΑ) Νο. 198/ΚΒ/2018

Υ ν σ ε χ υ ρ ε δ ∆ατε: Μονδαψ, 16τη ϑυλψ 2018
Χρεδιτορσ οφ Τιµε: 1:00 π.µ
τηε Χοµπανψ ςενυε:
Μερχηαντσ
Χηαµβερ
οφ
Χοµµερχε
&
Ινδυστρψ,
15Β Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα  700 001
Σ ε χ υ ρ ε δ ∆ατε: Μονδαψ, 16τη ϑυλψ 2018
Χρεδιτορσ οφ Τιµε: 3:30 π.µ
τηε Χοµπανψ ςενυε:
Μερχηαντσ
Χηαµβερ
οφ
Χοµµερχε
&
Ινδυστρψ,
15Β Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα  700 001

Ιν τηε µαττερ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 (τηε Αχτ);
Ανδ
Ιν τηε µαττερ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013
ΑΝ∆
Ιν τηε µαττερ οφ Σεχτιονσ 230 το 232 ανδ οτηερ αππλιχαβλε προϖισιονσ
οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ρεαδ ωιτη τηε Χοµπανιεσ (Χοµπροµισεσ,
Αρρανγεµεντσ ανδ Αµαλγαµατιονσ) Ρυλεσ, 2016

Τηε περσονσ το ωηοµ τηε νοτιχε ισ βεινγ σεντ µαψ ϖοτε ιν τηε
µεετινγ ειτηερ ιν περσον ορ προξιεσ, ορ ωηερε αππλιχαβλε, βψ
ϖοτινγ τηρουγη ελεχτρονιχ µεανσ.

ΑΝ∆

3.Α ∆εταιλσ οφ τηε Χοµπανψ ινϖολϖεδ ιν τηε Χοµποσιτε Σχηεµε οφ
Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ ισ ασ υνδερ :

Ιν τηε µαττερ οφ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ
βετωεεν Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα, Προµοτερ Σηαρεηολδερ/Μεµβερ
οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον), Αππλιχαντ ανδ τηε
Χρεδιτορσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν
Λιθυιδατιον)

ΓΥϑΑΡΑΤ ΝΡΕ ΧΟΚΕ ΛΙΜΙΤΕ∆ (Ιν Λιθυιδατιον):
Παρτιχυλαρσ οφ τηε Χοµπανψ:
Χορπορατε Ιδεντιτψ Νυµβερ (ΧΙΝ)
Λ51909ΩΒ1986ΠΛΧ040098
Περµανεντ Αχχουντ Νυµβερ : ΑΑΒΧΓ6225Η
Τψπε οφ Χοµπανψ (ωηετηερ πυβλιχ ορ πριϖατε ορ ονε−περσον
χοµπανψ) : Πυβλιχ
Ρεγιστερεδ οφφιχε αδδρεσσ ανδ ε−µαιλ αδδρεσσ
22, Χαµαχ Στρεετ, Βλοχκ Χ, 5τη Φλοορ, Κολκατα − 700 016
ινϖεστορ≅γυϕαρατνρε.χοµ
Συµµαρψ οφ Μαιν οβϕεχτ ασ περ τηε Μεµορανδυµ οφ
Ασσοχιατιον ανδ µαιν βυσινεσσ χαρριεδ ον βψ τηε Χοµπανψ.

ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΑΣ ΠΕΡ ΡΥΛΕ 6 (3) ΟΦ ΤΗΕ ΧΟΜΠΑΝΙΕΣ (ΧΟΜΠΡΟΜΙΣΕΣ,
ΑΡΡΑΝΓΕΜΕΝΤΣ & ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΙΟΝΣ) ΡΥΛΕΣ, 2016.
1.

2.

Ιν τηισ στατεµεντ, Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (ιν Λιθυιδατιον)
ισ ρεφερρεδ το ασ τηε Χοµπανψ ανδ Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα
ασ τηε Αππλιχαντ. Τηε οτηερ δεφινιτιονσ χονταινεδ ιν τηε
Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ βετωεεν
τηε Αππλιχαντ ανδ τηε Χρεδιτορσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ τηε
Χοµπανψ (ηερειν αφτερ ρεφερρεδ το ασ τηε Σχηεµε) ωιλλ αλσο
αππλψ το τηισ στατεµεντ υνδερ Σεχτιονσ 230(3), 232(1) ανδ (2)
ανδ 102 οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ρεαδ ωιτη Ρυλε 6 οφ τηε
Χοµπανιεσ (Χοµπροµισεσ, Αρρανγεµεντσ ανδ Αµαλγαµατιονσ)
Ρυλεσ, 2016 (Εξπλανατορψ Στατεµεντ).

ι.

Το χαρρψ ον τηε βυσινεσσ οφ τραδερσ ανδ µερχηαντσ ιν
αλλ τψπεσ οφ χοµµοδιτιεσ ανδ αρτιχλεσ οφ χονσυµπτιον ιν
Ινδια ορ ελσε ωηερε.
ιι. Το χαρρψ ον τηε βυσινεσσ ασ βυψερσ, σελλερσ, ιµπορτερσ,
εξπορτερσ, προδυχερσ, δεαλερσ, χοµµισσιον αγεντσ,
ρεπρεσεντατιϖεσ, ασσεµβλερσ, παχκερσ, στοχκιστσ,
διστριβυτορσ, φινανχιερσ, ηιρε πυρχηασε ανδ δεαλερσ οφ ανδ
ιν αλλ κινδσ οφ αγριχυλτυραλ προδυχεσ, φοοδ αρτιχλεσ συγαρ,
ινδυστριαλ προδυχτσ, ινδυστριαλ χοµπονεντσ, ελεχτρονιχ
παρτσ ανδ δεϖιχεσ, φορεστ προδυχτσ, ραω µατεριαλσ,
µινεραλσ, µεταλσ, ινδυστριαλ ανδ οτηερ ωαστε ανδ βψ−
προδυχτσ, ινδυστριαλ ανδ οτηερ γασεσ, αλχοηολ, χοαλ, χοκε,
εδιβλε ανδ νον−εδιβλε οιλσ ανδ φατσ, χονσυµερ γοοδσ,
ηουσεηολδ γοοδσ, ηαρδωαρε στορεσ, πλαντ ανδ µαχηινερψ
στορεσ, σπαρε παρτσ ανδ αχχεσσοριεσ, χοµµερχιαλ ανδ
µαν µαδε φιβρεσ, συβστανχεσ, βλανκετσ ανδ ανψ προδυχτσ
οφ χοττον ψαρν ανδ ωοολεν τεξτιλεσ, ραω ϕυτε ανδ ϕυτε
προδυχτσ, χεµεντ, χηεµιχαλσ, πλαστιχσ, βυιλδινγ µατεριαλσ
ανδ ϖεηιχλεσ.
ιιι. Το χαρρψ ον ιν Ινδια ορ ελσεωηερε ιν τηε ωορλδ, ειτηερ
αλονε ορ ϕοιντλψ ωιτη ονε ορ µορε περσονσ, γοϖερνµεντ,
λοχαλ ορ οτηερ βοδιεσ, τηε βυσινεσσ το σεαρχη, προσπεχτ,
εξπλορε, ωιν, µινε, θυαρρψ, δισποσε οφ, πυρχηασε, τακε
ον λεασε ορ οτηερωισε αχθυιρε φρεεηολδ ανδ οτηερ λανδσ,
προπερτιεσ, µινεσ ανδ µινεραλ προπερτιεσ, εξπλορατιον
ριγητσ, χονχεσσιονσ, λεασεσ, χλαιµσ, λιχενχεσ οφ ορ οτηερ
ιντερεστ ιν µινεσ, µινινγ ανδ οφφσηορε ριγητσ, µινεραλ
προπερτιεσ ανδ ωατερ ριγητσ, το προσπεχτ, εξπλορε,
δεϖελοπ ανδ ωορκ χλαιµσ ορ µινεσ, δριλλ ανδ σινκ σηαφτσ
ορ ωελλσ ανδ ραισε, πυµπ, διγ ανδ θυαρρψ φορ αλλ σορτσ οφ
µαϕορ ανδ µινορ µινεραλσ, ωορκινγ δεποσιτσ τηερεοφ ανδ

Τηε Ηονβλε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ, Κολκατα Βενχη,
βψ ιτσ Ορδερ δατεδ 15τη Μαψ, 2018 ιν Χ.Α. (ΧΑΑ) Νο. 198/
ΚΒ/2018, ηασ διρεχτεδ τηατ µεετινγσ οφ τηε Σηαρεηολδερσ οφ
τηε Χοµπανψ ανδ τηατ οφ τηε Σεχυρεδ Χρεδιτορσ, Υνσεχυρεδ
Χρεδιτορσ ανδ ΦΧΧΒ Ηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ βε χονϖενεδ
ανδ ηελδ φορ τηε πυρποσεσ οφ χονσιδερινγ ανδ, ιφ τηουγητ
φιτ, αππροϖινγ τηε Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ
Αρρανγεµεντ βετωεεν τηε Αππλιχαντ ανδ τηε Χρεδιτορσ ανδ
Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ υνδερ Σεχτιον 230 το 232 οφ
τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 (Αχτ) (ινχλυδινγ ανψ µοδιφιχατιον ορ
ρε−εναχτµεντ ορ αµενδµεντ τηερεοφ) ρεαδ ωιτη ρυλεσ ισσυεδ
τηερε υνδερ. Τηε δεταιλσ οφ τηε Τριβυναλ διρεχτινγ τηε χαλλινγ,
χονϖενινγ ανδ χονδυχτινγ οφ τηε µεετινγσ αρε ασ φολλοωσ:
Χλασσ οφ τηε
Μεετινγ
Σηαρεηολδερσ
οφ
τηε
Χοµπανψ

∆ατε, Τιµε ανδ ςενυε οφ τηε Μεετινγ

∆ατε: Μονδαψ, 16τη ϑυλψ 2018
Τιµε: 10:00 α.µ
ςενυε:
Μερχηαντσ
Χηαµβερ
οφ
Χοµµερχε
&
Ινδυστρψ,
15Β Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα  700 001
ΦΧΧΒ Ηολδερσ ∆ατε: Μονδαψ, 16τη ϑυλψ 2018
οφ
τηε Τιµε: 11:30 α.µ
Χοµπανψ
ςενυε:
Μερχηαντσ
Χηαµβερ
οφ
Χοµµερχε
&
Ινδυστρψ,
15Β Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα  700 001
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∆εταιλσ οφ τηε Αυτηοριζεδ, Ισσυεδ, Συβσχριβεδ ανδ Παιδ−υπ
σηαρε χαπιταλ οφ τηε Αππλιχαντ Χοµπανψ ασ ον Μαρχη 31, 2018.
Τηε Χοµπανψ ηασ αν αυτηοριζεδ σηαρε χαπιταλ οφ Ρσ 2522
χρορεσ διϖιδεδ ιντο 212.20 χρορεσ οφ ορδιναρψ εθυιτψ σηαρεσ
οφ Ρσ.10/− εαχη αµουντινγ το Ρσ 2122 χρορεσ; 10 χρορεσ Α
εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ 10/− εαχη αµουντινγ το Ρσ 100 χρορεσ; ανδ
30 χρορεσ Β εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ.10/− εαχη αµουντινγ το Ρσ
300 χρορεσ; ανδ αγγρεγατινγ το τοταλ οφ Ρσ 2522 χρορεσ.
Τηε ισσυεδ, συβσχριβεδ ανδ παιδ υπ χαπιταλ οφ τηε Χοµπανψ
ισ διϖιδεδ ιντο 160,45,48,645 ορδιναρψ εθυιτψ σηαρεσ οφ
Ρσ.10/− εαχη φυλλψ παιδ αµουντινγ το Ρσ 1604.54 χρορεσ ανδ
5,24,88,010 Β εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ 10/− εαχη φυλλψ παιδ
αµουντινγ το Ρσ 52.49 χρορεσ, αγγρεγατινγ το Ρσ. 1657.03
χρορεσ.
∆εταιλσ οφ χηανγε οφ ναµε, ρεγιστερεδ οφφιχε ανδ οβϕεχτσ οφ
τηε χοµπανψ δυρινγ τηε λαστ φιϖε ψεαρσ : Ν.Α.

συβ σοιλ µινεραλσ ανδ το χρυση, ωιν, σετ, θυαρρψ, σµελτ,
χαλχινε, ρεφινε, δρεσσ, πρεσερϖε, αµαλγαµατε, προχεσσ,
ηαρδεν, τεµπερ, πολιση, µανυφαχτυρε, µανιπυλατε ανδ
πρεπαρε φορ µαρκετ, σαλε, ρεσαλε, εξπορτ, τραδε ορ δεαλ
ιν µεταλσ, συβστανχεσ, χαταλψστσ ορ µινεραλ συβστανχεσ,
αλλ τψπεσ οφ στονεσ, λιµε, χηαλκ, χλαψ, ρεφραχτοριεσ,
χεραµιχσ, στονεωαρεσ, πορχελαιν ωαρεσ, προππαντσ, οιλ,
χοκε, χοαλ, σλαγ, σλαγ γρανυλεσ, βαυξιτε, λιγνιτεσ, ροχκ−
πηοσπηατε, βριµστονε, θυαρτζ, γρανιτε, µαρβλε, σιλιχα
σανδ, βρινε, ραρε εαρτησ, γψπσυµ δεποσιτσ, ιρον ορε,
αλυµινιυµ, τιτανιυµ, υρανιυµ, ϖαναδιυµ, µιχα, απαλιτε,
χηροµε, χοππερ, γψπσυµ, ζιρχον, τυνγστεν, πρεχιουσ
στονεσ, οιλ, πετρολευµ, νατυραλ γασ, εαρτη ανδ οτηερ
νατυραλ συβστανχεσ, οργανιχ ορ ινοργανιχ, ανδ τηε αλλοψσ,
προδυχτσ ορ βψ προδυχτσ τηερεοφ ανδ το δο αλλ συχη οτηερ
προχεσσεσ ιν χοννεχτιον ωιτη τηε σαµε.
ιϖ. Το χαρρψ ον, µαναγε, συπερϖισε ανδ χοντρολ τηε βυσινεσσ
οφ τρανσµιττινγ, µανυφαχτυρινγ, συππλψινγ, γενερατινγ,
διστριβυτινγ ανδ δεαλινγ ιν ελεχτριχιτψ ανδ αλλ φορµσ οφ
ενεργψ ανδ ποωερ γενερατεδ βψ ανψ σουρχε ωηετηερ
νυχλεαρ, στεαµ, ηψδρο ορ τιδαλ, ωατερ, ωινδ, σολαρ,
ηψδροχαρβον φυελ ορ ανψ οτηερ φορµ, κινδ ορ δεσχριπτιον
οφ ενεργψ.
ϖ. Το χαρρψ ον τηε βυσινεσσ οφ µανυφαχτυρερσ ανδ προχεσσορσ
οφ, δεαλερσ ιν, εξπορτερσ ανδ ιµπορτερσ οφ αλλ γραδεσ,
τψπεσ, θυαλιτιεσ, σηαπεσ, χατεγοριεσ ανδ δεσχριπτιονσ; οφ
αλλοψ, τοολ ανδ σπεχιαλ στεελ, ινχλυδινγ αλλοψ χονστρυχτιοναλ
στεελσ ιν χαρβον, µανγανεσε, νιχκελ, χηροµιυµ, νιχκελ−
χηροµιυµ (ΝιΧρ), νιχκελ χηροµιυµ µολψβδενυµ
(ΝιΧρΜβ), χηροµιυµ µολψβδενυµ (ΧρΜβ), διρεχτ
ηαρδενινγ στεελσ, χασε ηαρδενινγ στεελ, νιτριδινγ στεελσ,
βαλλ βεαρινγ στεελσ, χορροσιον ρεσιστινγ στεελσ, σταινλεσσ
ανδ ηεατ ρεσιστινγ στεελσ, φρεε χυττινγ στεελσ, σιλιχο−
µανγανεσε στεελσ, σπρινγ στεελσ, χαρβον ανδ αλλοψ τοολ
ανδ διε στεελσ, ηιγη σπεεδ στεελσ, χολδ ανδ ηοτ ωορκινγ
στεελσ, αλλοψ στεελ, µαγνετ στεελσ, ελεχτριχαλ στεελσ, ηοτ
ρολλεδ ανδ χολδ ρολλεδ γραιν οριεντεδ−ελεχτριχαλ στεελσ,
αλλ τψπεσ οφ αλλοψινγ µατεριαλσ ρεθυιρεδ φορ µανυφαχτυρε
οφ αλλοψ, τοολ, ανδ σπεχιαλ στεελσ συχη ασ φερρο−σιλιχον,
φερρο−µανγανεσε, φερρο−ϖαναδιυµ, φερροµολψβδενυµ,
φερρο−τυνγνστεν,
φερροχηροµε,
σιλιχο−µανγανεσε,
σιλιχοχαλχιυµ, νιχκελ, χοππερ, χοβαλτ αλυµινυµ, βαρον
τιτανιυµ νιοβιυµ, πιγ ιρον, χαστ ιρον, σχραπ ιρον, ωρουγητ
ιρον, µιλδ στεελ, στεελ χαστινγσ ανδ στεελ φοργινγσ ιν αλλ
τηε χατεγοριεσ οφ στεελ δεσχριβεδ ηερειναβοϖε, αλλ τψπεσ
οφ ρεφραχτορψ βριχκσ, ανδ µατεριαλσ, χοαλ ταρ, ανδ ταρ βψ
προδυχτσ, ανδ νον−φερρουσ µεταλσ ανδ προδυχτσ τηερεοφ,
ινγοτσ, σλαβσ, βιλλετσ, σηεετσ, σεχτιονσ, ανγλεσ, ωιρεσ στριπσ
φλατσ, ρουνδσ ανδ ασ προχεσσορ οφ µεταλ, φερρουσ ανδ
νον φερρουσ, ιντο χαστινγσ, Φοργινγσ, ρολλινγ, ρερολλινγ,
γαλϖανιζινγ, δραωινγ, εξτρυδινγ ινχλυδινγ φινισηεδ
ορ σεµι−φινισηεδ γοοδσ, αγριχυλτυραλ εθυιπµεντσ,
αυτοµοβιλε παρτσ, µαχηινε τοολσ, οτηερ ηανδ τοολσ, ϕιγσ,
φιξτυρεσ, λινε− βλαδεσ, τυβεσ, πιπεσ, ανδ το αχτ ασ µεταλ
ωορκερσ µαχηινιστσ, ιρον ανδ στεελ ωορκερ, σµιτησ,
µεταλλυργιστσ, ανδ βυψερσ ανδ σελλερσ οφ αλλ τηε ιτεµσ,
µεντιονεδ αβοϖε ανδ ηαρδωαρεσ ανδ αλλιεδ προδυχτσ.

Β.

Ναµε οφ τηε προµοτερσ ανδ διρεχτορσ αλονγ ωιτη τηειρ αδδρεσσ
& σηαρεηολδινγ :
Σλ.
Ναµε
Νο.
1. Μρ.
Αρυν
Κ υ µ α ρ
ϑαγατραµκα
2. Μρσ. Μονα
ϑαγατραµκα
3.

Μρ.
Σισιρ
Κ υ µ α ρ
Μυκηερϕεε

4.

Μρ.
Αµιτ
Κ υ µ α ρ
Μαϕυµδαρ

5.

Μρ. Μυραρι
Σανανγυλψ

Αδδρεσσ
1, Χλψδε Ροω,
Ηαστινγσ, Κολκατα 
700 022
1, Χλψδε Ροω,
Ηαστινγσ, Κολκατα 
700 022
Βλοχκ  2, Φλατ  4Β,
Ρεγεντ Ενχλαϖε,
ςΙΠ Ροαδ, Καικηαλι,
Κολκατα− 700 052
Βυνγλοω
∆Ξ−4,
Σαπανα Γαρδενσ,
Πορϖοριµ, Γοα −
403521
411, Ραινβοω ∆ριϖε,
Σαρϕαπυρ Ροαδ,
Βανγαλορε − 560 035

Χατεγορψ

Σηαρεηολδινγ

Προµοτερ 1,80,85,197 Εθυιτψ
& ∆ιρεχτορ ανδ 8,31,151 Β
Σηαρεσ
Προµοτερ 1,09,35,872 Εθυιτψ
& ∆ιρεχτορ ανδ 5,85,500 Β
Σηαρεσ
∆ιρεχτορ 3,000 Εθυιτψ Σηαρεσ

Σηαρεσ
Εθυιτψ
Σηαρεσ
Εθυιτψ

∆ιρεχτορ

15,000 Εθυιτψ Σηαρεσ ανδ
1,410 Β Εθυιτψ Σηαρεσ

∆ιρεχτορ

Νιλ

Χ.

Τηε σηαρεσ οφ τηε Χοµπανψ αρε λιστεδ ον τηε ΒΣΕ Λιµιτεδ
(ΒΣΕ) ανδ Τηε Νατιοναλ Στοχκ Εξχηανγε οφ Ινδια Λιµιτεδ
(ΝΣΕ) ανδ Φορειγν Χυρρενχψ Χονϖερτιβλε Βονδσ (ΦΧΧΒσ) αρε
λιστεδ ατ Σινγαπορε Στοχκ Εξχηανγε (ΣΓΞ).

4.

ΣΑΛΙΕΝΤ ΦΕΑΤΥΡΕΣ ΟΦ ΤΗΕ ΣΧΗΕΜΕ :
Τηισ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ
ενϖισαγεσ τηε Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ βετωεεν
Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα, Προµοτερ Σηαρεηολδερ/Μεµβερ
οφ τηε Χοµπανψ ανδ τηε Χρεδιτορσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ τηε
Χοµπανψ πυρσυαντ το Σεχτιονσ 230 το 232 ανδ οτηερ αππλιχαβλε
προϖισιονσ, ιφ ανψ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013.
(α)

Ρατιοναλε φορ τηε Σχηεµε :
Τηε ρατιοναλε ορ τηε Βενεφιτσ οφ τηε Σχηεµε το τηε
Χοµπανψ, Σηαρεηολδερσ, Χρεδιτορσ οφ τηε Χοµπανψ ανδ
Οτηερσ:
ι.
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Σεχυρεδ Χρεδιτορσ:
ι)

ΝΠς οφ αγγρεγατε βανκ ρεπαψµεντσ υνδερ τηε
Σχηεµε ωουλδ βε γρεατερ τηαν τηε εξπεχτεδ
ρεχοϖερψ υνδερ Λιθυιδατιον

ιι)

Λενδερσ ηολδινγ µορε τηαν 33% σηαρεηολδινγ
ιν εθυιτψ χαπιταλ το βενεφιτ ιν χασε οφ ρεϖιϖαλ οφ

τηε Χοµπανψ ωηιχη ωουλδ οτηερωισε βε νιλ ιν
χασε οφ λιθυιδατιον
ιιι)

ιϖ)

ιι.

ϖ.

Συβσταντιαλ φινανχιαλ λοσσ το λενδερσ χαν βε
αϖοιδεδ ασ νεγλιγιβλε ϖαλυε χαν βε ρεχοϖερεδ
βψ τηεµ ωηεν ασσετσ αρε σολδ ασ σχραπ βριχκ βψ
βριχκ υνδερ τηε λιθυιδατιον προχεσσ
Νο αδδιτιοναλ φυνδινγ ισ σουγητ φροµ εξιστινγ
λενδερσ

ϖι)

Νο µορατοριυµ

Χοµπανψ:
ι)

Ρεϖιϖαλ οφ οπερατιονσ ον βαχκινγ οφ ινδυστρψ
υπτυρν ανδ ρεσολυτιον οφ τηε Χοµπανψ σπεχιφιχ
ισσυεσ

ιι)

Χοµπανψ το χοντινυε ασ γοινγ χονχερν. Τηισ
ωιλλ ηελπ κεεπ ∼ 1100 διρεχτ εµπλοψµεντ

ιιι)

Χοκε ισ α ωαρ χριτιχαλ χοµµοδιτψ. Ρεϖιϖαλ οφ τηε
οπερατιονσ οφ τηε Χοµπανψ ωιλλ µεαν Ινδια
ωουλδ νοτ λοσε σελφ ρελιανχε ον α χριτιχαλ ραω
µατεριαλ ανδ ωουλδ νοτ δεπενδ ον χουντριεσ
λικε Χηινα το διχτατε συππλψ ανδ πριχε.

Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ:
ι)

Τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ωιλλ βε αβλε το
ρεχοϖερ α πορτιον οφ τηειρ δυεσ ιν τερµσ οφ τηε
Σχηεµε ασ χοµπαρεδ το τηε ΝΙΛ ρεχοϖερψ ιν
τηε εϖεντ οφ Λιθυιδατιον.

ιϖ)

Ρεϖιϖαλ οφ τηε Χοµπανψ ωιλλ ινχρεασε τηε
εχονοµιχ ϖαλυε οφ προδυχτιϖε πλαντ ανδ
µαχηινερψ ανδ ατ τηε σαµε τιµε ωιλλ γενερατε
φυτυρε εµπλοψµεντ,

ιι)

Τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ωιλλ βε βενεφιτεδ
βψ τηε εθυιτψ υπσιδε ωηιχη ισ εξπεχτεδ το
ινχρεασε ασ τηε Χοµπανψ ρεϖιϖεσ, γενερατινγ
γοοδ ρετυρν φορ τηε υνσεχυρεδ χρεδιτορσ ωηιχη
ιν τηε χασε οφ λιθυιδατιον ωιλλ βε ζερο.

ϖ)

Τηε λιϖελιηοοδ οφ αρουνδ 10,000 φαµιλιεσ
ινδιρεχτλψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε χοµπανψ
τηρουγη ιτσ τρανσπορτερσ, σεχυριτψ αγενχιεσ,
δεαλερσ, ϖενδορσ, ετχ ωιλλ βε σαφεγυαρδεδ,

ϖι)

ιιι)

Ρεσολυτιον οφ ονγοινγ λιτιγατιονσ ανδ αωαρδσ/
ορδερσ ανδ χλαιµσ ιν τερµσ οφ τηε Σχηεµε

Τηε χρεατιϖε ϖαλυε ποτεντιαλ οφ τηε ασσετσ ωιλλ
νοτ βε λοστ,

ϖ)

ϖιι) Τηε εχονοµιχ ϖαλυε οφ προδυχτιϖε πλαντ ανδ
µαχηινερψ ωιλλ βε σαφεγυαρδεδ

Χοντινυεδ χοντριβυτιον το τηε γοϖερνµεντ
& παψµεντ οφ στατυτορψ δυεσ ιν τερµσ οφ τηε
Σχηεµε

ϖιιι) Νο λοσσ το εξχηεθυερ ιν τερµσ οφ ΓΣΤ, Χυστοµσ
∆υτψ, Ινχοµε ταξ, ετχ.

Χοντινυιτψ οφ εµπλοψµεντ & παψµεντσ το
ωορκµεν ανδ εµπλοψεεσ ιν νορµαλ χουρσε οφ
τηε βυσινεσσ.

ΦΧΧΒ ηολδερσ:
ι)

Τηε ΦΧΧΒ ηολδερσ ωιλλ βε αβλε το ρεχοϖερ α
πορτιον οφ τηειρ δυεσ ιν τερµσ οφ τηε Σχηεµε
ασ χοµπαρεδ το τηε ΝΙΛ ρεχοϖερψ ιν τηε εϖεντ
οφ Λιθυιδατιον.

ιι)

Τηε ΦΧΧΒ ηολδερσ ωιλλ βε βενεφιτεδ βψ τηε
εθυιτψ υπσιδε ωηιχη ισ εξπεχτεδ το ινχρεασε ασ
τηε Χοµπανψ ρεϖιϖεσ, γενερατινγ γοοδ ρετυρν
φορ τηε τηεµ ωηιχη ιν τηε χασε οφ λιθυιδατιον
ωιλλ βε ζερο.

ιιι)

ιϖ.

Χερταιντψ ανδ τιµελινε οφ ρεπαψµεντ ισ δεφινεδ
ιν τηε Σχηεµε ωηιχη ισ τοταλλψ υνχερταιν ιν
χασε οφ λιθυιδατιον

ϖ)

ιϖ)

ιιι.

ιµπλεµεντατιον οφ τηε Σχηεµε ασ αγαινστ ζερο
ϖαλυε ιν τηε χασε οφ λιθυιδατιον.

(β)

Απποιντεδ ∆ατε µεανσ 7τη Απριλ, 2017 ορ συχη οτηερ
δατε ασ τηε Ηονβλε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ,
Κολκατα Βενχη µαψ διρεχτ.

(χ)

Εφφεχτιϖε ∆ατε σηαλλ µεαν τηε δατε ον ωηιχη τηε χερ−
!∀εδ χοπιεσ οφ τηε ορδερ οφ τηε Τριβυναλ οφ ϑυδιχατυρε
ατ Κολκατα σανχ!ονινγ τηε Σχηεµε ισ ∀λεδ ωιτη τηε Ρεγ−
ιστραρ οφ Χοµπανιεσ, Ωεστ Βενγαλ. Ανψ ρεφερενχεσ ιν τηισ
Σχηεµε το υπον τηισ Σχηεµε βεχοµινγ εφφεχτιϖε ορ
εφφεχτιϖενεσσ οφ τηισ Σχηεµε σηαλλ µεαν τηε Εφφεχτιϖε
∆ατε.

(δ)

Υπον τηε Σχηεµε βεχοµινγ εφφεχτιϖε:
ι)

Τηε ισσυεδ, συβσχριβεδ ανδ παιδ−υπ Σηαρε Χαπιταλ οφ
τηε Χοµπανψ οφ Ρσ. 1657,03,66,550/− χοµπρισινγ οφ
160,45,48,645 Εθυιτψ Σηαρεσ οφ Ρσ. 10/− εαχη ανδ
5,24,88,010 Β Εθυιτψ Σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη, φυλλψ
παιδ υπ σηαλλ βε ρεδυχεδ το Ρσ. 165,70,36,655/−
χοµπρισινγ οφ 165,70,36,655 Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ οφ
Ρε. 1/− εαχη, φυλλψ παιδ υπ. Τηε παιδ υπ ϖαλυε περ
Εθυιτψ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεσ σηαλλ ρεδυχε βψ 90% ι.ε.
βψ χανχελινγ Ρσ. 9/− περ Εθυιτψ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεσ
φροµ τηε φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 10/− εαχη ηελδ βψ τηε
Εθυιτψ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεηολδερσ ανδ τηε χλασσ οφ
Β εθυιτψ Σηαρεσ ωιλλ γετ µεργεδ ωιτη Εθυιτψ Σηαρεσ
ασ ον τηε Ρεχορδ ∆ατε το βε φιξεδ βψ τηε Χοµπανψ
ιν χονσυλτατιον ωιτη τηε Στοχκ Εξχηανγεσ.

ιι)

Τηε αδµιττεδ χλαιµσ οφ τηε Σεχυρεδ Χρεδιτορσ, ασ
ον τηε Χυτ−οφφ ∆ατε ι.ε Ρσ. 3501,16,90,000/− χρορεσ
σηαλλ βε παιδ ιν φυλλ τοωαρδσ φυλλ ανδ φιναλ σεττλεµεντ
οφ τηειρ εντιρε δυεσ ον χοµινγ ιντο εφφεχτ οφ τηισ
Σχηεµε, ασ υνδερ:

Ιφ τηε ινϖεστµεντ οφ τηε ΦΧΧΒ ηολδερσ, ωηο
αρε µαινλψ φορειγν ινϖεστορσ, ισ ρεχουπεδ, τηεν
τηειρ φαιτη ανδ χονφιδενχε ιν τηε Ινδιαν µαρκετ
ασ α πρεφερρεδ ινϖεστµεντ ηοριζον, ωιλλ βε κεπτ
αλιϖε.

Σηαρεηολδερσ:
ι)

Εθυιτψ σηαρεσ χοντινυεσ το βε λιστεδ ανδ τραδεδ
ανδ ηολδ µαρκετ ϖαλυε ωηιχη οτηερωισε ωουλδ
βε λοστ ιν χασε οφ λιθυιδατιον.

ιι)

Μορε τηαν 2 λαχ ρεταιλ σηαρεηολδερσ το βενεφιτ
φροµ ρεϖιϖαλ οφ βυσινεσσ ανδ αππρεχιατιον οφ
τηε Χοµπανψ ϖαλυατιον ϖιζ−α−ϖιζ εθυιτψ σηαρε
ϖαλυατιον ασ αγαινστ ζερο ϖαλυε ιν τηε χασε οφ
λιθυιδατιον.

ιιι)

Λενδερσ ηολδινγ µορε τηαν 33% σηαρεσ οφ τηε
Χοµπανψ το βενεφιτ ιν χασε οφ ρεϖιϖαλ ποστ
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1.

Ρσ. 500,00,00,000/−, το βε τερµεδ ασ Νεω
Τερµ Λοαν, βε παιδ ιν 10 ψεαρσ ον θυαρτερλψ
βασισ ωιτη αν ιντερεστ οφ 8.10% π.α,

2.

Ισσυανχε οφ 40,00,00,000 Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ
οφ τηε Χοµπανψ οφ φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 1/− εαχη
τοταλινγ το Ρσ. 40,00,00,000/−

3.

Ισσυανχε οφ 20 ψεαρσ 29,61,169, 0.01%
Χοµπυλσορψ Ρεδεεµαβλε Πρεφερενχε Σηαρεσ
(ΧΡΠΣ) οφ Ρσ. 10,000 περ ΧΡΠΣ φορ τηε βαλανχε
αµουντ αγγρεγατινγ το Ρσ. 2961,16,90,000/−
ρεδεεµαβλε βψ ονε τιµε βυλλετ παψµεντ ατ τηε
ενδ οφ τηε τενυρε ι.ε 20 ψεαρσ.
ιιι)

ιϖ)

3.

0.01% Πρεφερενχε σηαρεσ 
Ρσ. 5000,00,00,000 διϖιδεδ
ιντο 50,00,000 0.01%
Χοµπυλσορψ Ρεδεεµαβλε
Β Εθυιτψ σηαρεσ  Ρσ. Πρεφερενχε Σηαρεσ οφ Ρσ.
100,00,00,000 διϖιδεδ ιντο 10,000 εαχη
10,00,00,000 Β εθυιτψ Τοταλ − Ρσ. 7522 χρορεσ
σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη
Τοταλ  Ρσ. 2522 χρορεσ
Ι σ σ υ ε δ , Εθυιτψ
Σηαρεσ
−
Συβσχριβεδ & 160,45,48,645
εθυιτψ
Παιδ υπ Χαπιταλ σηαρεσ οφ Ρσ.10/− εαχη
φυλλψ παιδ αµουντινγ το Ρσ
1604.54 χρορεσ

Τοταλ − Ρσ. 1657.03 χρορεσ.
6.

Πρε−Σχηεµε Ασ ον
Ποστ−Σχηεµε
31.12.2017
Νο. οφ Σηαρεσ
% Νο. οφ Σηαρεσ
%
Λενδερσ
53,66,58,518 32.39 94,05,58,877 38.83
Προµοτερσ & Προµοτερ 42,44,15,532 25.61 42,44,15,532 17.52
Γρουπ
ΦΧΧΒ Ηολδερσ
0 0.00 13,99,88,833 5.78
Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ
0 0.00 22,53,61,767 9.30
Πυβλιχ & Οτηερσ
69,59,62,605 42.00 69,20,62,246 28.57
Τοταλ
165,70,36,655 100.00 242,23,87,255 7.87
7.

8.

Τηε Σχηεµε ισ διϖιδεδ ιντο τηε φολλοωινγ παρτσ:

Παρτ ΙΙ, ωηιχη δεαλσ ωιτη Ρεδυχ∀ον ανδ Ρεοργανιζα−
∀ον οφ Χαπιταλ;

Ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Αππλιχαντ ανδ τηε Χοµπανψ :
Τηε Αππλιχαντ ισ ονε οφ τηε Προµοτερ ανδ Σηαρεηολδερ/Μεµβερ
οφ τηε Χοµπανψ.

Τηε βαλανχε 50% οφ τηε ουτστανδινγ
αµουντ ι.ε Ρσ. 751,20,58,911/−
σηαλλ βε ωριττεν οφφ.

(ιι)

Πρε ανδ Ποστ Σχηεµε Σηαρεηολδινγ Παττερν:
Χατεγορψ οφ Σηαρεηολδερ

Ισσυανχε οφ 20 ψεαρσ 7,28,670
0.01% Χοµπυλσορψ Ρεδεεµαβλε
Πρεφερενχε Σηαρεσ (ΧΡΠΣ) οφ Ρσ.
10,000 περ ΧΡΠΣ αγγρεγατινγ το
Ρσ. 728,67,00,000/− ρεπρεσεντινγ
48.5% οφ τηε ουτστανδινγ δυεσ
ρεδεεµαβλε βψ ονε τιµε βυλλετ
παψµεντ ατ τηε ενδ οφ τηε τενυρε
ι.ε 20 ψεαρσ.

Παρτ Ι, ωηιχη χονταινσ τηε ∆ε!νι∀ονσ ανδ Σηαρε Χαπι−
ταλ;

Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ −
242,23,87,255 εθυιτψ σηαρεσ
οφ Ρσ.1/− εαχη φυλλψ παιδ
αµουντινγ το Ρσ. 242.23
χρορεσ

Β Εθυιτψ σηαρεσ − Τοταλ − Ρσ. 242.23 χρορεσ.
5,24,88,010 Β εθυιτψ
σηαρεσ οφ Ρσ 10/− εαχη
φυλλψ παιδ αµουντινγ το Ρσ
52.49 χρορεσ

Ισσυανχε οφ 22,53,61,767 Νεω
Εθυιτψ Σηαρεσ οφ τηε Χοµπανψ
οφ φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 1/− εαχη ι.ε
αγγρεγατινγ το Ρσ. 22,53,61,767/−
ρεπρεσεντινγ
1.5%
οφ
τηε
ουτστανδινγ αµουντ ασ ον τηε χυτ−
οφφ δατε.

(ι)

Ποστ Σχηεµε
Εθυιτψ Σηαρεσ  Ρσ.
2522,00,00,000
διϖιδεδ
ιντο 2522,00,00,000 εθυιτψ
σηαρεσ οφ Ρσ. 1 εαχη

Α Εθυιτψ σηαρεσ  Ρσ.
300,00,00,000 διϖιδεδ ιντο
30,00,00,000 Α εθυιτψ
σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη

Τηε δυεσ οφ τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ασ ον
τηε Χυτ−οφφ ∆ατε ι.ε Ρσ. 1502,41,17,822/−
σηαλλ βε ρεδυχεδ βψ 50% ανδ παιδ ασ
υνδερ ιν φυλλ ανδ φιναλ σεττλεµεντ οφ τηειρ
εντιρε δυεσ ον χοµινγ ιντο εφφεχτ οφ τηισ
Σχηεµε:

2.

Χαπιταλ Στρυχτυρε οφ τηε Χοµπανψ  Πρε ανδ Ποστ Σχηεµε
(Εξπεχτεδ) :
∆εσχριπτιον
Πρε−Σχηεµε
Α υ τ η ο ρ ι ζ ε δ Εθυιτψ Σηαρεσ  Ρσ.
Σηαρε Χαπιταλ
2122,00,00,000 διϖιδεδ
ιντο 212,20,00,000 εθυιτψ
σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη

Τηε χλαιµσ οφ ΦΧΧΒ ηολδερσ αγγρεγατινγ
το Ρσ. 139,98,88,327/−, ασ ον τηε χυτ−
οφφ δατε ωουλδ βε ρεδυχεδ βψ 90% ανδ
τηε βαλανχε οφ Ρσ. 13,99,88,833/− ωιλλ βε
χονϖερτεδ ιντο 13,99,88,833 νεω εθυιτψ
σηαρεσ οφ τηε χοµπανψ ηαϖινγ φαχε ϖαλυε
οφ Ρσ. 1/− περ σηαρε αγγρεγατινγ το Ρσ.
13,99,88,833/−.

1.

(ε)

5.

(ιιι) Παρτ ΙΙΙ, ωηιχη δεαλσ ωιτη Χοµπροµισε ανδ Αρρανγε−
µεντσ ωιτη Χρεδιτορσ;
(ιϖ) Παρτ Ις, ωηιχη δεαλσ ωιτη τηε γενεραλ τερµσ ανδ χον−
δι∀ονσ αππλιχαβλε το τηε Σχηεµε.
Ψου αρε ρεθυεστεδ το ρεαδ τηε εντιρε τεξτ οφ τηε Σχηεµε
το γετ φυλλψ αχθυαιντεδ ωιτη τηε προϖισιονσ τηερεοφ. Τηε
αφορεσαιδ αρε ονλψ σοµε οφ τηε κεψ προϖισιονσ οφ τηε
σχηεµε.

8

Βοαρδ Μεετινγ: Σινχε τηε Σχηεµε ηασ νοτ βεεν προποσεδ βψ τηε
Χοµπανψ, ιτ ηασ νοτ βεεν αππροϖεδ βψ τηε Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ
οφ τηε Χοµπανψ. Ιτ µαψ βε νοτεδ ηερε τηατ πυρσυαντ το τηε
ινιτιατιον οφ Χορπορατε Ινσολϖενχψ Ρεσολυτιον Προχεσσ (ΧΙΡΠ)
ω.ε.φ 7τη Απριλ, 2017 υνδερ τηε προϖισιον οφ τηε Ινσολϖενχψ
ανδ Βανκρυπτχψ Χοδε, 2016 ϖιδε Ορδερ δατεδ 7τη Απριλ, 2017 οφ
τηε Ηονβλε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ (ΝΧΛΤ), Κολκατα,
τηε ποωερσ οφ τηε Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ οφ τηε Χοµπανψ στανδσ
συσπενδεδ φροµ τηε σαιδ δατε. Φυρτηερ, τηε ποωερσ οφ τηε
Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ χεασε το αφφεχτ πυρσυαντ το τηε Ορδερ πασσεδ
βψ τηε Ηονβλε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ (ΝΧΛΤ), Κολκατα
δατεδ 11τη ϑανυαρψ, 2018 ινιτιατινγ λιθυιδατιον προχεεδινγσ οφ
τηε Χοµπανψ.

9.

∆ισχλοσυρε αβουτ εφφεχτ οφ τηε Σχηεµε ον:

(δ) Αµουντ δυε το υνσεχυρεδ Ρσ. 1502,41,17,822/− ασ ον τηε
χρεδιτορσ
απποιντεδ δατε

(α) Κεψ Μαναγεριαλ Τηε εφφεχτ οφ τηε Σχηεµε ον ιντερεστσ οφ τηε ΚΜΠσ
Περσοννελ (ΚΜΠ)
ισ νοτ ανψ διφφερεντ φροµ τηε εφφεχτ οφ τηε Σχηεµε
ον λικε ιντερεστσ οφ οτηερ περσονσ εξχεπτ τηε
µατεριαλ ιντερεστ ασ στατεδ βελοω.
(β) ∆ιρεχτορσ
Τηε εφφεχτ οφ τηε Σχηεµε ον ιντερεστσ οφ τηε
∆ιρεχτορσ ισ νοτ ανψ διφφερεντ φροµ τηε εφφεχτ οφ τηε
Σχηεµε ον λικε ιντερεστσ οφ οτηερ περσονσ εξχεπτ
τηε µατεριαλ ιντερεστ ασ στατεδ βελοω.
(χ) Προµοτερσ ανδ Νον Τηε Σχηεµε προποσεσ ρεδυχτιον ανδ
Προµοτερ Μεµβερσ
ρεοργανιζατιον οφ τηε εξιτινγ σηαρε χαπιταλ οφ τηε
Χοµπανψ.
Φυρτηερ, υπον τηε ιµπλεµεντατιον οφ τηε Σχηεµε,
νεω εθυιτψ σηαρεσ οφ τηε Χοµπανψ οφ φαχε ϖαλυε οφ
Ρσ. 1/− εαχη αρε προποσεδ το βε ισσυεδ το Σεχυρεδ
Χρεδιτορσ, ΦΧΧΒ Ηολδερσ ανδ Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ
οφ τηε Χοµπανψ ιν τερµσ οφ τηε Σχηεµε.
Σαϖε ασ αφορεσαιδ, τηε ριγητσ ανδ ιντερεστ οφ τηε
Προµοτερσ ανδ Νον−Προµοτερ Σηαρεηολδερσ οφ
Χοµπανψ αρε νοτ βεινγ αφφεχτεδ βψ τηε Σχηεµε.
(δ) ∆εποσιτορσ
Τηε Χοµπανψ δοεσ νοτ ηαϖε ανψ δεποσιτορσ.

12. Ινϖεστιγατιον ορ προχεεδινγσ, ιφ ανψ, πενδινγ αγαινστ τηε
χοµπανψ υνδερ τηε Αχτ −
Νο ινϖεστιγατιον προχεεδινγσ ηαϖε βεεν ινστιτυτεδ ορ αρε
πενδινγ υνδερ Σεχτιονσ 210 το 229 οφ Χηαπτερ ΞΙς οφ τηε
Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ορ υνδερ τηε χορρεσπονδινγ προϖισιονσ οφ
τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 1956.
13. Τηισ στατεµεντ µαψ βε τρεατεδ ασ αν Εξπλανατορψ Στατεµεντ
υνδερ Σεχτιον 232 οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ανδ Σεχτιον 102
οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ιν ρεσπεχτ οφ τηε ΝΧΛΤ Χονϖενεδ
µεετινγσ οφ τηε Σεχυρεδ Χρεδιτορσ, Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ, ΦΧΧΒ
Ηολδερσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ.
14. Συβµισσιονσ αππροϖαλσ ανδ οτηερ ινφορµατιον: Ιν τερµσ οφ
τηε Ηονβλε ΝΧΛΤ ορδερ δατεδ 15τη Μαψ, 2018 οφ τηε Ηονβλε
Βενχη, Κολκατα νοτιχε αρε βεινγ σεντ το τηε σεχτοραλ ρεγυλατορσ
φορ τηειρ οβσερϖατιονσ ον τηε δραφτ σχηεµε.
15. ∆ΕΤΑΙΛΣ ΟΦ ΤΗΕ ΑςΑΙΛΑΒΙΛΙΤΨ ΟΦ ΤΗΕ ΦΟΛΛΟΩΙΝΓ
∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ ΦΟΡ ΟΒΤΑΙΝΙΝΓ ΕΞΤΡΑΧΤ ΦΡΟΜ ΟΡ ΦΟΡ
ΜΑΚΙΝΓ ΟΡ ΟΒΤΑΙΝΙΝΓ ΧΟΠΙΕΣ ΟΦ ΟΡ ΦΟΡ ΙΝΣΠΕΧΤΙΟΝ ΒΨ
ΤΗΕ ΜΕΜΒΕΡΣ ΑΝ∆ ΧΡΕ∆ΙΤΟΡΣ :

(ε) Χρεδιτορσ ανδ Τηε Σχηεµε προποσεσ τηε τερµσ οφ παψµεντ/
∆εβεντυρε Ηολδερσ
ισσυανχε οφ εθυιτψ σηαρεσ/ ωαιϖερ οφ τηε αµουντ
δυε το σεχυρεδ ανδ υνσεχυρεδ χρεδιτορσ οφ τηε
Χοµπανψ.
Σαϖε ασ αφορεσαιδ, τηε ριγητσ ανδ ιντερεστ οφ τηε
χρεδιτορσ ανδ δεβεντυρε ηολδερσ αρε νοτ βεινγ
αφφεχτεδ βψ τηε Σχηεµε.
(φ) ∆εποσιτ Τρυστεε Ανδ α) Τηε Χοµπανψ δοεσ νοτ ηαϖε ανψ δεποσιτ
∆εβεντυρε Τρυστεε
τρυστεε.
β) Τηε ∆εβεντυρε Τρυστεεσ οφ Νον−Χονϖερτιβλε
∆εβεντυρεσ οφ τηε Χοµπανψ σηαλλ χεασε το
χοντινυε ασ τηε αµουντ οφ δεβεντυρεσ ισ βεινγ
τρεατεδ ασ παρτ οφ λοαν φροµ σεχυρεδ χρεδιτορσ.
(γ) Εµπλοψεεσ οφ Τηε Υπον τηε αππροϖαλ οφ τηε Σχηεµε, τηε Χοµπανψ
Χοµπανψ
ωιλλ βε ουτ οφ τηε Λιθυιδατιον προχεσσ. Τηισ ωιλλ
ηελπ ιν σαφεγυαρδινγ τηε εµπλοψµεντ οφ τηε
εµπλοψεεσ ανδ αλσο φυτυρε παψµεντσ οφ τηειρ
ρετιρεµεντ βενεφιτσ.
10. ∆ισχλοσυρε αβουτ εφφεχτ οφ χοµπροµισε ανδ αρρανγεµεντ ον
µατεριαλ ιντερεστσ οφ ∆ιρεχτορσ, Κεψ Μαναγεριαλ Περσοννελ ανδ
∆εβεντυρε Τρυστεε :
Τηε Χοµπανψ ισ υνδεργοινγ λιθυιδατιον προχεσσ υνδερ τηε
Ινσολϖενχψ ανδ Βανκρυπτχψ Χοδε, 2016. Τηε ∆ιρεχτορσ/ΚΜΠσ οφ
τηε Χοµπανψ, ασ συχη, ηαϖε µατεριαλ ιντερεστ ιν τηε Σχηεµε
βεχαυσε υνδερ τηε ονγοινγ λιθυιδατιον προχεσσ τηειρ ποωερσ
αρε χεασεδ ανδ ϖεστεδ ιν τηε Λιθυιδατορ ανδ ιφ τηε Σχηεµε
ισ αππροϖεδ, τηισ σιτυατιον µαψ χηανγε ασ µαψ βε περµιττεδ
υνδερ λαω. Τηε ∆εβεντυρε Τρυστεεσ οφ τηε Χοµπανψ δο νοτ
ηαϖε ανψ µατεριαλ ιντερεστ ιν τηε Σχηεµε.

ΝΑ

(β) ∆εταιλσ οφ χαπιταλ ορ δεβτ
ρεστρυχτυρινγ, ιφ ανψ
(χ) Βενεφιτσ οφ τηε χοµπροµισε ορ
αµαλγαµατιον ασ περχειϖεδ βψ
τηε Βοαρδ Οφ ∆ιρεχτορσ το τηε
χοµπανψ µεµβερσ. Χρεδιτορσ
ανδ οτηερσ (ασ) αππλιχαβλε):

Ασ δεταιλεδ ιν σαλιεντ φεατυρεσ οφ τηε
Σχηεµε αβοϖε
Ασ δεταιλεδ ιν Ρατιοναλε οφ τηε Σχηεµε
αβοϖε

Εξτραχτ ορ χοπιεσ φορ ινσπεχτιον οφ τηε φολλοωινγ
δοχυµεντσ µαψ βε ηαδ ατ ρεγιστερεδ οφφιχε οφ τηε
χοµπανψ βετωεεν 9:30 Α.Μ το 11:30 Α.Μ ον αλλ ωορκινγ
δαψσ (εξχεπτ Σατυρδαψσ, Συνδαψσ ανδ Πυβλιχ Ηολιδαψσ);

β)

Λατεστ αυδιτεδ φινανχιαλ στατεµεντσ οφ τηε χοµπανψ;

χ)

Χοπψ οφ τηε ορδερ οφ τριβυναλ δατεδ 15τη Μαψ, 2018 ιν
πυρσυανχε οφ ωηιχη τηε µεετινγ οφ τηε σηαρεηολδερσ ανδ
τηατ οφ ΦΧΧΒ Ηολδερσ, σεχυρεδ χρεδιτορσ ανδ υνσεχυρεδ
χρεδιτορσ ηαϖε βεεν χονϖενεδ;

δ)

Χοπψ οφ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ
Αρρανγεµεντ;

ε)

Χοντραχτσ ορ αγρεεµεντσ µατεριαλ το τηε Σχηεµε, ιφ
ανψ;

φ)

Χερτιφιχατε βψ τηε Στατυτορψ Αυδιτορσ οφ τηε Χοµπανψ ον
τηε αχχουντινγ τρεατµεντ οφ τηε προϖισιονσ οφ τηε Σχηεµε
ασ περ Αχχουντινγ Στανδαρδσ πρεσχριβεδ υνδερ Σεχτιον
133 οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013.

γ)

Συχη οτηερ ινφορµατιον ορ δοχυµεντσ ασ τηε Βοαρδ ορ
µαναγεµεντ βελιεϖεσ νεχεσσαρψ ανδ ρελεϖαντ φορ µακινγ
δεχισιον φορ ορ αγαινστ τηε σχηεµε.

Πλαχε : Κολκατα
∆ατε : 5τη ϑυνε, 2018

11. Οτηερ ∆εταιλσ
(α) Συµµαρψ οφ ςαλυατιον Ρεπορτ

α)
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Συµιτ Βινανι
Χηαιρπερσον απποιντεδ φορ τηε Μεετινγ

ΧΟΜΠΟΣΙΤΕ ΣΧΗΕΜΕ ΟΦ ΧΟΜΠΡΟΜΙΣΕ ΑΝ∆ ΑΡΡΑΝΓΕΜΕΝΤ
ΒΕΤΩΕΕΝ
ΑΡΥΝ ΚΥΜΑΡ ϑΑΓΑΤΡΑΜΚΑ
ΠΡΟΜΟΤΕΡ ΣΗΑΡΕΗΟΛ∆ΕΡ/ΜΕΜΒΕΡ ΟΦ ΓΥϑΑΡΑΤ ΝΡΕ ΧΟΚΕ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΙΝ
ΛΙΘΥΙ∆ΑΤΙΟΝ)
ΑΝ∆
ΤΗΕ ΧΡΕ∆ΙΤΟΡΣ ΑΝ∆ ΣΗΑΡΕΗΟΛ∆ΕΡΣ ΟΦ ΓΥϑΑΡΑΤ ΝΡΕ ΧΟΚΕ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΙΝ
ΛΙΘΥΙ∆ΑΤΙΟΝ)
ΠΡΕΑΜΒΛΕ:
[Α]

[Β]

Μαναγινγ ∆ιρεχτορ οφ ΓΝΧΛ ον 28.3.97; βυτ δυε το ϖαριουσ
λιτιγατιονσ χουλδ τακε φυλλ χοντρολ οφ τηε χοµπανψ ω.ε.φ 4−12−
1997. Υνδερ τηε στεωαρδσηιπ οφ τηε αππλιχαντ, ΓΝΧΛ ηασ µαδε
ιτσ πρεσενχε φελτ ιν τηε χοαλ & χοκε ινδυστρψ ανδ βεχοµε Ινδιασ
λαργεστ ινδεπενδεντ µανυφαχτυρε οφ Μετ Χοκε ανδ ηαδ αλσο
αχθυιρεδ χοαλ µινεσ ιν Αυστραλια. Τηε προγρεσσ µαδε βψ τηε
χοµπανψ δυρινγ τηε τρανσιτιον πηασε (ι.ε φροµ 1998 υνδερ τηε
µαναγεµεντ ανδ χοντρολ οφ τηε αππλιχαντ) χαν βε υνδερστοοδ
φροµ τηε φολλοωινγ δεταιλσ:

Πυρποσε οφ τηε Σχηεµε: Τηισ χοµποσιτε Σχηεµε οφ
Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ (ηερειναφτερ ρεφερρεδ το ασ τηε
Σχηεµε) προποσεδ βψ Μρ. Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα, Προµοτερ
Σηαρεηολδερ/Μεµβερ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (ηερειναφτερ
ρεφερρεδ το ασ τηε αππλιχαντ) προϖιδεσ φορ χοµπροµισε βψ (ι)
τηε Σεχυρεδ Χρεδιτορσ, (ιι) τηε Φορειγν Χυρρενχψ Χονϖερτιβλε
Βονδ (ΦΧΧΒ) ηολδερσ, (ιιι) τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ανδ (ιϖ)
τηε Εθυιτψ Σηαρεηολδερσ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεηολδερσ υνδερ
προϖισιονσ οφ Σεχτιον 230 το 232 ανδ οτηερ ρελεϖαντ προϖισιονσ
οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ιν τηε µαννερ προϖιδεδ φορ ηερειν.

Παρτιχυλαρσ

Τηε Σχηεµε αλσο προϖιδεσ φορ ϖαριουσ οτηερ µαττερσ
χονσεθυεντιαλ ορ οτηερωισε ιντεγραλλψ χοννεχτεδ τηερεωιτη.

2.

3.

Σεπτεµβερ 2004

Ιµπροϖεµεντ

Χυρρεντ Ρατιο

0.65

1.65

2.54 τιµεσ

∆εβτ/Εθυιτψ Ρατιο

2.61

0.41

6.37 τιµεσ
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313

62.60 τιµεσ

Μαρκετ
Χαπιταλιζατιον (Ρσ. Χρ.)

ΒΑΧΚΓΡΟΥΝ∆ ΑΝ∆ ΡΑΤΙΟΝΑΛΕ ΦΟΡ ΤΗΕ ΣΧΗΕΜΕ:
1.

Σεπτεµβερ 1998

Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λτδ. (Χοµπανψ) ισ ονε οφ τηε λαργεστ
µεταλλυργιχαλ χοκε προδυχερ ιν τηε χουντρψ ωιτη αν ινσταλλεδ
χαπαχιτψ οφ 1.2 ΜΤΠΑ ανδ οχχυπιεσ α λεαδερσηιπ ποσιτιον ιν τηε
χοκε ινδυστρψ δυε το ιτσ σχαλε οφ οπερατιονσ, ιτσ πρεµιυµ θυαλιτψ
ανδ ιτσ χυστοµερ σερϖιχε ανδ ενϕοψσ ηιγη χρεδιβιλιτψ αµονγ ιτσ
χυστοµερσ ανδ ιτσ συππλιερσ.

4.

Φινανχιαλ σναπσηοτ οφ τηε χοµπανψ δυρινγ ιτσ τρανσιτιον πηασε
ι.ε.; βετωεεν 1998−99 το 2003−04 υνδερ τηε λεαδερσηιπ οφ τηε
πετιτιονερ αρε ασ υνδερ :
Παρ!χυλαρσ
Νετ Φιξεδ Ασσετσ
Τυρνοϖερ
Οπερα!νγ Προ∀τ
Ταξ
Προ∀τ α#ερ Ταξ
Χαση Προ∀τ
∆ιϖιδενδ Παψουτ
Ρεταινεδ Εαρνινγσ
Εαρνινγ Περ Σηαρε (Ρσ)

Τηε Χοµπανψσ ορδιναρψ εθυιτψ σηαρεσ ανδ Β εθυιτψ σηαρεσ
αρε λιστεδ ον Βοµβαψ Στοχκ Εξχηανγε (ΒΣΕ) ανδ Νατιοναλ Στοχκ
Εξχηανγε (ΝΣΕ). Τηε Νον  χονϖερτιβλε ∆εβεντυρεσ οφ τηε
χοµπανψ αρε λιστεδ ατ Βοµβαψ Στοχκ Εξχηανγε. Τηε Φορειγν
Χυρρενχψ Χονϖερτιβλε Βονδσ (ΦΧΧΒσ) αρε λιστεδ ατ Σινγαπορε
Εξχηανγε Λιµιτεδ (ΣΓΞ). Ατ πρεσεντ, τηερε αρε µορε τηαν 2 λαχ
πυβλιχ σηαρεηολδερσ ανδ τηε µαρκετ χαπ οφ τηε χοµπανψ ασ ον
01.01.2018 ωασ Ρσ. 300 χρορεσ ανδ τηε σηαρεσ ηαϖε βεεν ϖερψ
αχτιϖελψ τραδεδ ον Νατιοναλ Στοχκ Εξχηανγε ανδ Βοµβαψ Στοχκ
Εξχηανγε. Τηε τοταλ τραδινγ αχτιϖιτιεσ ον τηε εθυιτψ σηαρεσ οφ
τηε χοµπανψ ατ ΝΣΕ & ΒΣΕ ατ 01/01/2018 το 15/01/2018 αρε ασ
υνδερ:
∆ατε
Χλοσε
Τοταλ Τραδεδ
Τυρνοϖερ
Νο. οφ Τραδεσ
Πριχε
Θυαντιτψ
02−ϑαν−18
1.8
11870452
22314448
2142
03−ϑαν−18
1.65
11122212
19298332
1893
04−ϑαν−18
1.55
17837686
28344556
2476
05−ϑαν−18
1.5
18191901
27413199
2274
08−ϑαν−18
1.55
11045972
16974816
1373
09−ϑαν−18
1.55
16596814
25549664
1691
10−ϑαν−18
1.5
20393206
30656748
1131
11−ϑαν−18
1.45
3389929
4915397
802
12−ϑαν−18
1.4
10477926
14707477
1589
15−ϑαν−18
1.45
17308705
23996671
2595

5.

6.

Τηε ηιστορψ οφ τηε χοµπανψ γοεσ βαχκ το τηε ψεαρ 1986 ωηεν
τηε χοµπανψ ωασ ινχορπορατεδ ανδ λατερ λιστεδ ον τηε ΒΣΕ
& ΧΣΕ ιν 1996. Τηατ σοµετιµε ιν 1997, τηε Χοµπανψ ηαδ
φαλλεν ιν ηυγε δεβτ χρισισ ανδ ωασ ιν φινανχιαλ στρεσσ ωηεν
τηε αππλιχαντ, Μρ. Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα ωασ απποιντεδ ασ
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1998−99
27.44
30.04
0.54
0.06
0.48
0.48
0
0.48
0.48

2003−04
75.10
285.21
133.41
37.51
90.78
106.82
16.89
87.65
26.61

Ιµπροϖεµεντ
2.74 !µεσ
9.49 !µεσ
247.06 !µεσ
625.17 !µεσ
189.12 !µεσ
222.54 !µεσ
16.89 !µεσ
182.60 !µεσ
55.44 !µεσ

Οπερατιοναλ σναπσηοτ οφ τηε χοµπανψ δυρινγ ιτσ τρανσιτιον
πηασε ι.ε; βετωεεν 1998−99 το 2003−04 υνδερ τηε λεαδερσηιπ
οφ τηε πετιτιονερ αρε ασ υνδερ:
Ιµπροϖεµεντ
Παρ!χυλαρσ
1998−99
2003−04
4.03 !µεσ
Προδυχ!ον (ΜΤ)
62,584
252,343
5.02 !µεσ
Ινσταλλεδ Χαπαχιτψ (ΜΤ)
100,000
502,000
Τηε χοµπανψ ηαδ ινϖεστεδ Ρσ. 62.48 χρ ιν φιϖε ψεαρσ χοµµενχινγ
φροµ 1998−99 το 2003−04 ιν χαπαχιτψ ενηανχεµεντ. Ιν 2003−04,
αννυαλ προδυχτιον χαπαχιτψ ωασ ινχρεασεδ το 3.58 λαχσ τοννεσ
φροµ 2.44 λαχσ τοννεσ ατ Κηαµβηαλια, Γυϕαρατ.

7.

Τηε χοµπανψ ηαδ ινϖεστεδ ιν α νεω γρεενφιελδ πλαντ ατ
Βηαχηαυ, Γυϕαρατ, ωιτη α χαπαχιτψ οφ 3.24 λαχσ ΤΠΑ. Τηε πλαντ
ηαδ χοµµενχεδ οπερατιονσ ιν α πηασεδ µαννερ (1.44 λαχσ ΤΠΑ
ωασ ιν οπερατιον ατ τηε ενδ οφ 2003−04).

8.

Α τηιρδ πλαντ ωασ πλαννεδ το βε σετ υπ ατ ∆ηαρωαδ, Καρνατακα.
Τηισ πλαντ ηαδ α χαπαχιτψ οφ 7.24 λαχσ ΤΠΑ τηατ ισ σχαλαβλε το 10
λαχ ΤΠΑ.

9.

Τηε χοµπανψ ηαδ ινϖεστεδ ιν αν Αυστραλιαν χοκινγ χοαλ µινε,
δε−ρισκινγ τηε χοµπανψσ ραω µατεριαλσ χοστ ανδ αϖαιλαβιλιτψ.

10. Τηε χοµπανψ ηαδ ινϖεστεδ ιν α ωινδ τυρβινε γενερατορ ηαϖινγ
α χαπαχιτψ οφ 1.25 ΜΩ φορ α χλεαν φορµ οφ ρενεωαβλε ενεργψ,
σαϖινγ πρεχιουσ φοσσιλ φυελ ωιτη φυρτηερ ινϖεστµεντσ το φολλοω ιν
τηε ωινδ τυρβινεσ γενερατιονσ.

Ρσ. 1.90 χρορεσ ασ ον 31.03.2010 ωηιχη ισ αν ινχρεασε οφ
µορε τηαν 190 τιµεσ ιν τηε ϖαλυε οφ ηισ ινϖεστµεντσ.
15. Ωηιλε τηε ινδυστρψ ωασ ιν βοοµ ιν τηε ψεαρ 2008, τηε γλοβαλ
φινανχιαλ χρισισ ιν τηε ϖερψ βεγιννινγ οφ 2009 χαυσεδ ιτ το χραση
δοων. Ασ α ρεσυλτ, εϖεν τηουγη τηε χοµπανψ ηαδ µαδε ηυγε
ινϖεστµεντσ ιν χοκινγ χοαλ µινεσ ιν Αυστραλια τηρουγη ιτσ
συβσιδιαριεσ, τηε χοµπανψ ωασ υναβλε το ραισε ινδεπενδεντ
χαπιταλ φορ τηε χοντινυουσ ινϖεστµεντσ ρεθυιρεδ ιν χοαλ µινεσ
ιν Αυστραλια βεχαυσε οφ χοµµοδιτψ δοωντυρν εϖερ σινχε ατ τηε
ενδ οφ 2008. Ιν τηε αβσενχε οφ προπερ ανδ τιµελψ χαπιταλ ραισινγ
ιν Αυστραλια, βεινγ α ηολδινγ χοµπανψ, τηε χοµπανψ ηαδ το
συππορτ ιτσ συβσιδιαριεσ ανδ ωηιλε εξτενδινγ τηατ συππορτ τηε
δεβτ οφ τηε χοµπανψ βεχαµε οϖερστρετχηεδ.

11. Τηε χοµπανψ ηαδ αλσο πλαννεδ το σετ υπ ποωερ χαπαχιτιεσ οφ 50
ΜΩ ατ αν εστιµατεδ ινϖεστµεντ οφ Ρσ. 120−150 χρ βασεδ ον τηε
ωαστε ηεατ χο−γενερατιον προχεσσ.
12. Τηε χοµπανψ ωασ τηε θυιχκεστ οφφ τηε βλοχκ ωιτη α
πιονεερινγ δεσπατχη οφ χοκε το Βραζιλ ιν 2004  τηε φιρστ
εϖερ τιµε τηισ ωασ δονε βψ ανψ Ινδιαν χοκε προδυχερ. Τηε
χοµπανψ λεϖεραγεδ ιτσ πορτ−βασεδ λοχατιον το ρεπορτ Ρσ.
33.47 χρ οφ εξπορτσ το Βραζιλ ιν 2003−04, βεινγ φολλοωεδ βψ
δεσπατχηεσ το Σουτη Αφριχα. Ιν αδδιτιον το ρεπεατεδ ορδερσ
φροµ τηεσε χουντριεσ, τηε χοµπανψ ενϕοψεδ αττραχτιϖε λονγ−
τερµ εξπορτ ενθυιρεσ φορ χοκε φροµ ΥΣΑ, ϑαπαν ανδ Ευροπε.

16. Ιν Ινδια, τηε ινδυστρψ συφφερεδ δυε το ϖαριουσ εξτερναλ φαχτορσ
πριµαριλψ ον αχχουντ οφ λοωερ δεµανδ φροµ στεελ ινδυστριεσ
χαυσεδ δυε το τηε ιρον ορε βαν ανδ δυµπινγ οφ στεελ. Τηε
ινδυστρψ συφφερεδ σεϖερελψ φροµ 2012−13 το 2015−16 δυε το
εξχεσσιϖε δυµπινγ οφ µετ χοκε φροµ Χηινα. Ινδιαν µετ χοκε
ιµπορτ ηαδ γονε υπ σιγνιφιχαντλψ φροµ 2012 τιλλ Νοϖεµβερ 2016
δυε το µαϕορ δυµπινγ / ιµπορτ οφ µετ χοκε φροµ Χηινα ανδ
πριχεσ τυµβλεδ το νεω λοωσ. Τηε πριχε οφ µετ χοκε χρασηεδ το
συχη λοω λεϖελσ τηατ τηερε ωασ λιττλε διφφερενχε βετωεεν πριχεσ
οφ µετ χοκε ανδ τηατ οφ χοκινγ χοαλ, ωηιχη ισ τηε πρινχιπαλ ραω
µατεριαλ υσεδ ιν προδυχτιον οφ µετ χοκε. Τηισ ρεσυλτεδ ιν λαχκ οφ
δεµανδ ασ ωελλ ασ σθυεεζινγ οφ µαργινσ ον µετ χοκε προδυχεδ
βψ τηε χοµπανψ τηερεβψ χαυσινγ ηυγε λοσσεσ.

13. ∆υρινγ τηε τρανσιτιον πηασε οφ τηε χοµπανψ ι.ε βετωεεν 1998−
99 το 2003−04 υνδερ τηε λεαδερσηιπ οφ τηε αππλιχαντ, τηε δεβτ
προφιλε οφ τηε χοµπανψ ιµπροϖεδ σιγνιφιχαντλψ ασ υνδερ:
α.

Ιµπροϖεµεντ ιν χρεδιτ ρατινγ βψ ΧΑΡΕ φροµ ∆ το ΑΑ− φορ
νον−χονϖερτιβλε δεβεντυρεσ σιγνιφψινγ α ηιγη ασσετ θυαλιτψ
βψ αλλ στανδαρδσ ανδ α ηιγη ινϖεστµεντ γραδε.

β.

Τηε χοµπανψσ ιντερεστ λιαβιλιτψ δεχλινεδ φροµ Ρσ. 1.65 χρ
το Ρσ. 1.59 χρ ανδ τηε αϖεραγε δεβτ χοστ δεχλινεδ φροµ
17.10 περ χεντ ιν 2002−03 το 5.37 περ χεντ ιν 2003−04
ανδ τηε δεβτ−εθυιτψ ρατιο ρεδυχεδ φροµ 1.32 ιν 1998−99
το 0.41 ιν 2003−04. Τηε χοµπανψ φινανχεδ ιτσ αγγρεσσιϖε
εξπανσιον τηρουγη α µιξ οφ ρεταινεδ προφιτσ ανδ λοω χοστ
δεβτ.

χ.

Λοανσ δεχλινεδ φροµ 131 περ χεντ οφ τηε τοταλ χαπιταλ
εµπλοψεδ ιν 1998−99 το ονλψ 27 περ χεντ ασ ον 30
Σεπτεµβερ, 2004 ασ α ρεσυλτ οφ τηε φολλοωινγ ϖιρτυουσ χψχλε:
θυαλιτψ προδυχτ µανυφαχτυρε, ιµπροϖεδ ρεαλισατιονσ, χοστ
χυττινγ, ινχρεασεδ προφιταβιλιτψ, ενηανχεδ πλουγη βαχκ
ανδ δεβτ νευτραλιζατιον.

δ.

Ιµπροϖεδ χαση φλοω µαναγεµεντ, ωηιχη ρεδυχεδ τηε
υτιλισατιον οφ χαση χρεδιτ φαχιλιτιεσ φροµ Ρσ. 1.12 χρ ιν 2002−
03 το Ρσ. 0.46 χρ ασ ατ τηε ενδ οφ 2003−04.

17. Ασ α ρεσυλτ, τηε Χοµπανψ ηαδ το αππροαχη λενδερσ φορ
ρεστρυχτυρινγ οφ ιτσ δεβτσ υνδερ α Χορπορατε ∆εβτ Ρεστρυχτυρινγ
(ηερειναφτερ ρεφερρεδ το ασ Χ∆Ρ) παχκαγε. Τηε Χοµπανψ
ωεντ τηρουγη τηε Χ∆Ρ προχεσσ ιν 2013−14 ανδ τηε 2 ψεαρσ
µορατοριυµ εξπιρεδ ιν Αυγυστ 2015. Ηοωεϖερ, δυε το τηε
χοντινυεδ δοωντυρν ιν τηε ινδυστριαλ σχεναριο ανδ τηε ηυγε
δυµπινγ οφ µετ χοκε φροµ Χηινα τιλλ τηε ενδ οφ 2016 χαυσεδ
τηε χοµπανψ το βλεεδ ανδ τηε χοµπανψσ οπερατιονσ χουλδ νοτ
ρεϖιϖε ωιτηιν τηε Χ∆Ρ πρεσχριβεδ τιµε φραµε. Τηε αδδιτιοναλ
ιντερεστ βυρδεν ασ ωελλ ασ θυαντυµ σηιφτ ιν χοαλ ανδ χοκε πριχεσ
ανδ ρεδυχεδ προϕεχτεδ µαργινσ µαδε α λαργε πορτιον οφ τηε
τοταλ δεβτ υνϖιαβλε φροµ τηε ϖιεω οφ ιµµεδιατε σερϖιχεαβιλιτψ.
Ασ α ρεσυλτ, τηε αχχουντσ οφ τηε Χοµπανψ τυρνεδ ιντο Νον
Περφορµινγ Ασσετσ (ΝΠΑ) ιν τηε βοοκσ οφ τηε λενδερσ.

14. Τηε αππλιχαντ ηασ αλωαψσ χονσιδερεδ τηε ιντερεστ οφ τηε
σηαρεηολδερσ ασ πριµαρψ ανδ οφ υτµοστ ιµπορτανχε φορ τηε
γροωτη οφ τηε χοµπανψ ανδ ηασ ατ αλλ οχχασιονσ ρεωαρδεδ
τηεµ ωιτη µυλτιπλε διϖιδενδσ & βονυσεσ. Ασ συχη δυρινγ τηε
τρανσιτιον πηασε οφ τηε χοµπανψ υνδερ τηε λεαδερσηιπ οφ τηε
αππλιχαντ τηε σηαρεηολδερσ οφ τηε χοµπανψ ηασ βεεν ρεωαρδεδ
ασ υνδερ:
α.

Τηε χοµπανψ ηασ παιδ µυλτιπλε διϖιδενδσ βετωεεν 2000−
01 ανδ 2010−11. Τηε χοµπανψ ηασ παιδ διϖιδενδ ασ ηιγη
ασ 45% ανδ 50% ιν α ψεαρ ιν παστ δυρινγ 2003−04 & 2004−
06.

β.

Τηε χοµπανψ ηασ ρεωαρδεδ ιτσ σηαρεηολδερσ ωιτη µυλτιπλε
βονυσεσ.

χ.

Τοταλ Σηαρεηολδερ Ρετυρν (ΤΣΡ) ινχρεασεδ φροµ Ρσ. 15.03
χρορεσ ιν τηε ψεαρ 2001−02 το Ρσ. 331.06 χρορεσ ιν τηε ψεαρ
2003−04.

δ.

Τηε Ψεαρ−ον−ψεαρ τηε µαρκετ χαπιταλισατιον οφ τηε
χοµπανψ ηαδ ινχρεασεδ βψ 571.16 περ χεντ ιν τηε ψεαρ
2003−04.

ε.

Αν ινϖεστορ ωηο ηαδ ινϖεστεδ Ρσ. 1 λαχσ ιν τηε εθυιτψ
σηαρεσ οφ τηε χοµπανψ ασ ον 03.04.2000 ηαδ α ϖαλυε οφ

18. Ωιτη τηε Χ∆Ρ φαιλινγ, τηε Χοµπανψ ηαδ συβµιττεδ α ∆εβτ
Ρεαλιγνµεντ Σχηεµε το τηε λενδερσ ιν Φεβρυαρψ, 2016 ωηιχη
ωασ υνδερ χονσιδερατιον οφ τηε βανκερσ. Τηε βανκερσ ηαδ
γοτ ινδεπενδεντ ϖαλυατιον δονε οφ αλλ τηε φιξεδ ασσετσ οφ τηε
Χοµπανψ ανδ α Τεχηνο Εχονοµιχ ςιαβιλιτψ (ΤΕς) στυδψ ωασ
αλσο χονδυχτεδ βψ ινδεπενδεντ χονσυλταντσ ναµελψ Μοττ
Μχδοναλδσ ατ τηε ινσιστενχε οφ τηε λενδερσ ανδ τηε σαιδ
ΤΕς Ρεπορτ ωασ αλσο αχχεπτεδ βψ τηε Λενδερσ. Ηοωεϖερ, νο
χονχλυσιον ωασ αρριϖεδ ατ βψ τηε λενδερσ.
19. Τηε Χοµπανψ ηαδ αλσο βεεν φαχινγ τηρεατσ οφ φεω ωινδινγ
υπ νοτιχεσ ασ ωελλ ασ ϖαριουσ οτηερ λεγαλ µαττερσ µαινλψ φροµ
φορειγν σηιππινγ λινεσ.
20. Ιν τηε µεαντιµε, τηε Ινσολϖενχψ ανδ Βανκρυπτχψ Χοδε,
2016 (ηερειναφτερ ρεφερρεδ το ασ τηε Χοδε ορ ΙΒΧ) ρεχειϖεδ
Πρεσιδεντιαλ ασσεντ ον 28.05.2016. Ιν ορδερ το ρεϖιϖε τηε
χοµπανψ ανδ προτεχτ τηε ιντερεστσ οφ αλλ τηε στακεηολδερσ,
ινχλυδινγ τηε χρεδιτορσ ανδ τηε εµπλοψεεσ ωηοσε λιϖελιηοοδ
ωασ δεπενδεντ ον τηε φυνχτιονινγ οφ τηε Χοµπανψ, τηε Βοαρδ
οφ ∆ιρεχτορσ πασσεδ α ρεσολυτιον ον 21.03.2017 το ινιτιατε τηε
Χορπορατε Ινσολϖενχψ Ρεσολυτιον Προχεσσ (ηερειναφτερ ρεφερρεδ
το ασ ΧΙΡΠ) υνδερ τηε Χοδε.
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21. Τηε Χοµπανψ, ασ α χορπορατε δεβτορ φιλεδ τηε αππλιχατιον
υνδερ Σεχτιον 10 οφ τηε Ινσολϖενχψ ανδ Βανκρυπτχψ Χοδε, 2016
φορ ινιτιατινγ Χορπορατε Ινσολϖενχψ Ρεσολυτιον Προχεσσ (ΧΙΡΠ)
ον 23.03.2017 βεφορε τηε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ,
Κολκατα Βενχη (ηερειναφτερ ρεφερρεδ το ασ τηε ΝΧΛΤ) ανδ σαµε
ωασ αδµιττεδ ον 07.04.2017. Μρ. Συµιτ Βινανι ωασ απποιντεδ
ασ τηε Ιντεριµ Ρεσολυτιον Προφεσσιοναλ (ΙΡΠ) ανδ ηε ωασ λατερ
χονφιρµεδ ανδ απποιντεδ ασ Ρεσολυτιον Προφεσσιοναλ (ΡΠ) βψ
τηε Χοµµιττεε οφ Χρεδιτορσ (ΧΟΧ).

τηε Ηονβλε ΝΧΛΤ ορδερεδ φορ Λιθυιδατιον οφ τηε οτηερωισε
προφιταβλε ανδ οπερατιοναλ Χοµπανψ ω.ε.φ 11.01.2018 ϖιδε ιτσ
Ορδερ δατεδ 11.01.2018. Ιν τηε πρεσεντ χασε, λιθυιδατιον ορδερ
ωασ ουτχοµε οφ λεγαλ χοµπυλσιον υνδερ ΙΒΧ βεινγ α τιµεβουνδ
προχεσσ & α ρεσυλτ οφ τηε ορδινανχε λεαδινγ το νο ρεσολυτιον φορ
τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε χοµπανψ.
32. Ασ α ρεσυλτ οφ τηε ορδινανχε:

22. Τηε ΧΟΧ ηαδ αλσο χονφιρµεδ τηε απποιντµεντ οφ
Πριχεωατερηουσε Χοοπερσ (ΠΩΧ) το ασσιστ τηε χοµπανψ ιν
πρεπαρατιον οφ τηε Ρεσολυτιον Πλαν ον βεηαλφ οφ τηε χοµπανψ.
23. Ον 23ρδ ϑυνε, 2017, ιν τερµσ οφ σεχτιον 25(2)(η) οφ τηε ΙΒΧ
α νοτιχε ωασ πυβλισηεδ ιν τηε λεαδινγ νατιοναλ δαιλψ ινϖιτινγ
Εξπρεσσιον οφ Ιντερεστ φροµ τηιρδ παρτιεσ φορ συβµισσιον οφ τηε
Ρεσολυτιον Πλαν φορ τηε χορπορατε δεβτορ ωιτη α χυτ−οφ δατε οφ
10τη ϑυλψ 2017 φορ οβταινινγ νεχεσσαρψ δεταιλσ ανδ Ινφορµατιον
Μεµορανδυµ φροµ τηε Ρεσολυτιον Προφεσσιοναλ. Ηοωεϖερ, Μρ.
Βινανι, τηε Ρεσολυτιον Προφεσσιοναλ, διδ νοτ ρεχειϖε ανψ βιδ ορ
ενθυιρψ φροµ ανψονε.
24. Μεανωηιλε, τηε ΡΠ χονϖενεδ σεϖεραλ µεετινγσ οφ τηε ΧΟΧ ανδ
ϖιαβλε οπτιονσ φορ ρεϖιϖαλ οφ τηε χοµπανψ ωερε δισχυσσεδ αµονγ
τηε ΧΟΧ µεµβερσ. Βασεδ ον συχη δισχυσσιονσ & χονφιρµατιον
οφ τηε ΧΟΧ, α ρεσολυτιον πλαν ωασ συβµιττεδ βψ τηε προµοτερ
ι.ε τηε αππλιχαντ ιν Αυγυστ 2017 ον βεηαλφ οφ τηε χοµπανψ ανδ
τηε σαµε ωασ υνδερ χονσιδερατιον ανδ φιναλ σταγε οφ αππροϖαλ.

α.

Τηε προµοτερ οφ τηε χοµπανψ βεχαµε ινελιγιβλε το ρεϖιϖε
α ϖιαβλε χοµπανψ.

β.

Τηε ρεσολυτιον πλαν φορ ρεϖιϖαλ οφ τηε χοµπανψ ωηιχη ωασ
υνδερ χονσιδερατιον οφ τηε ΧΟΧ χουλδ νοτ βε αππροϖεδ.

χ.

Τηε ϖαλυαβλε ωορκινγ ανδ τηε τιµε ινϖεστεδ βψ τηε ΧΟΧ
µεµβερσ οφ 8 µοντησ ιν α ρεστριχτιϖε περιοδ οφ 9 µοντησ
το δραω α ϖιαβλε & αχχεπταβλε ρεσολυτιον πλαν φορ ρεϖιϖαλ
οφ τηε χοµπανψ ϖισ−!−ϖισ ρεχοϖερψ οφ τηειρ δεβτσ βεχαµε
φυτιλε & ινϖαλιδ.

δ.

ΧοΧ ωασ λεφτ ωιτη νο αλτερνατε οπτιον φορ ρεϖιϖαλ οφ τηε
Χοµπανψ, σινχε νο Εξπρεσσιον οφ Ιντερεστ (ΕοΙ) ωασ
ρεχειϖεδ φροµ τηιρδ παρτιεσ δυρινγ ΧΙΡΠ περιοδ πριορ το
ιµπλεµεντατιον οφ τηε Ορδινανχε.

Ηενχε τηε χοµπανψ ωασ χοµπυλσοριλψ πυτ το λιθυιδατιον υνδερ
τηε προχεσσ οφ λαω.
33. Ωηερεασ λιθυιδατιον οφ τηε Χοµπανψ ωουλδ ηαϖε τηε φολλοωινγ
ιµπαχτ:

Λοσσ οφ εµπλοψµεντ οφ οϖερ 1100 πεοπλε εµπλοψεδ βψ τηε
Χοµπανψ

25. Ωηιλε ϖαριουσ ρεϖιϖαλ οπτιονσ ωερε βεινγ δισχυσσεδ, βεινγ α
τιµε βουνδ προχεσσ, τηε ΧοΧ τηουγητ ιτ πρυδεντ το εξτενδ τηε
περιοδ οφ ΧΙΡΠ βψ 90 δαψσ ασ περµιττεδ υνδερ τηε Χοδε. Τηε
σαιδ αππλιχατιον ωασ φιναλλψ αππροϖεδ βψ ΧοΧ ανδ γραντεδ βψ
τηε ΝΧΛΤ ϖιδε ιτσ Ορδερ δατεδ 19τη Σεπτεµβερ, 2017. Ασ συχη,
τηε ΧΙΡΠ περιοδ ωασ εξτενδεδ τιλλ 1στ ϑανυαρψ, 2018.


Λοσσ οφ λιϖελιηοοδ οφ αρουνδ 10,000 φαµιλιεσ ινδιρεχτλψ
ασσοχιατεδ ωιτη τηε χοµπανψ τηρουγη ιτσ τρανσπορτερσ, σεχυριτψ
αγενχιεσ, δεαλερσ, ϖενδορσ, ετχ

Συβϖερσιον οφ τηε εχο σψστεµ αρουνδ αν οπερατιοναλ χοµπανψ
− Λοσσ οφ λιϖελιηοοδ τηατ ηασ δεϖελοπεδ αρουνδ τηε πλαντσ τηρουγη
ϖαριουσ σηοπσ, ϕοβ ωορκσ ετχ., προϖιδινγ α δεαδλψ βλοω το τηε ρυραλ
ποπυλαχε οφ τηε ϖιλλαγεσ ιν ωηιχη τηε πλαντσ οπερατε

26. Ηοωεϖερ, τηε Πρεσιδεντ οφ Ινδια ον 23.11.2017 προµυλγατεδ
τηε Ινσολϖενχψ ανδ Βανκρυπτχψ Χοδε (Αµενδµεντ) Ορδινανχε
2017 ωηιχη δεβαρρεδ τηε Προµοτερσ οφ τηε Χοµπανψ φροµ
συβµιττινγ α Ρεσολυτιον Πλαν. Ηενχε, τηε πλαν συβµιττεδ βψ τηε
αππλιχαντ βεχαµε ϖοιδ ανδ ινφρυχτυουσ.



Λοσσ οφ φυτυρε εµπλοψµεντ οπτιονσ

27. Υνφορτυνατελψ, σινχε µορε τηαν 8 µοντησ ηαδ αλρεαδψ ελαπσεδ
ωιτη νο φιναλ ρεσολυτιον οωινγ το τηε Ορδινανχε, χονφιδινγ ον
τηε φυτυρε ϖιαβιλιτψ οφ τηε χοµπανψ ανδ ιτσ περφορµανχε τηε
ΧΟΧ µεµβερσ ινϖιτεδ ιντερεστ φροµ τηιρδ παρτιεσ το αρριϖε ατ
α ϖιαβλε ρεσολυτιον. Ηοωεϖερ, οωινγ το παυχιτψ οφ τιµε ωιτη
λεσσ τηαν α µοντη λεφτ φορ τηε εξπιρψ οφ τηε ΧΙΡΠ προχεσσ, νο
ρεσολυτιον χουλδ βε αρριϖεδ ατ.



Λοσσ οφ ϖαλυε οφ αρουνδ 2 λακη πυβλιχ σηαρεηολδερσ

28. Ηοωεϖερ, α Ρεσολυτιον Πλαν ωασ συβµιττεδ βψ Ραρε Ασσετ
Ρεχονστρυχτιον Πριϖατε Λιµιτεδ ον 25.12.2017 ωηιχη ωασ
δελιβερατεδ υπον βψ τηε ΧΟΧ ον 26.12.2017 ανδ 28.12.2017
βυτ φιναλλψ ωασ νοτ αχχεπτεδ.


Τηε πλαντσ αρε οπερατιοναλ ανδ αρε χυρρεντλψ γενερατινγ προφιτ
 Ονχε τηε πλαντσ χεασεσ το βε γοινγ χονχερν, τηειρ ϖαλυε ωουλδ
διµινιση γρεατλψ


Σεχυρεδ Λενδερσ ηολδ 33% στακε ιν τηε χοµπανψ. Λιθυιδατιον
ωιλλ λεαδ το λοσσ οφ ϖαλυε οφ τηε σηαρεσ ηελδ βψ τηε σεχυρεδ λενδερσ


Λοσσ οφ χρεατιϖε ϖαλυε ποτεντιαλ οφ τηε ασσετσ



Λοσσ οφ εχονοµιχ ϖαλυε οφ προδυχτιϖε πλαντ ανδ µαχηινερψ


Νεγλιγιβλε ϖαλυε το βε ρεχειϖεδ ωηεν πλαντσ γετ σολδ ασ σχραπ
βριχκ βψ βριχκ  φινανχιαλ λοσσ το λενδερσ ανδ ινϖεστορσ

29. Συβσεθυεντλψ, τηε εµπλοψεεσ ανδ ωορκµεν οφ τηε Χοµπανψ
συβµιττεδ α χοµπρεηενσιϖε Ρεσολυτιον Πλαν το τηε Ρεσολυτιον
Προφεσσιοναλ ον 30.12.2017 ωηιχη αγαιν χουλδ νοτ βε
δελιβερατεδ υπον & χονσιδερεδ δυε το παυχιτψ οφ τιµε υνδερ
τηε ΧΙΡΠ ωηιχη υλτιµατελψ εξπιρεδ ον 01.01.2018.


Ινδια ωουλδ λοσε σελφ ρελιανχε ον α χριτιχαλ ραω µατεριαλ ανδ
ωουλδ δεπενδ ον χουντριεσ λικε Χηινα το διχτατε συππλψ ανδ πριχε.
Χοµπανψ ισ ονε οφ τηε λαργεστ µανυφαχτυρερσ οφ µετ χοκε ιν Ινδια.
Λιθυιδατιον οφ τηε χοµπανψ ωουλδ µεαν τηατ Ινδιασ µετ χοκε
προδυχτιον ωουλδ συφφερ α ηιτ ανδ τηε σεχονδαρψ στεελ πλαντσ,
χηεµιχαλσ ανδ ζινχ πλαντσ ωηο δο νοτ ηαϖε τηειρ οων χοκε υνιτ
βυτ βυψσ φροµ οπεν µαρκετ ωουλδ νοω βε δεπενδεντ πριµαριλψ ον
ιµπορτσ φορ τηε χριτιχαλ ραω µατεριαλ ρεθυιρεµεντ. Τηισ ωουλδ αλσο
ρεσυλτ ιν λοσσ οφ φορειγν εξχηανγε

30. Ιτ ισ περτινεντ το µεντιον τηατ δυρινγ τηε ΧΙΡΠ προχεσσ, τηε
Χοµπανψ ηασ βεεν οπερατινγ ασ α γοινγ χονχερν ανδ ηασ
αλσο µαδε οπερατιοναλ προφιτσ ιν τηε µοντη οφ Οχτοβερ ανδ
Νοϖεµβερ 2017.
31. Ηοωεϖερ, σινχε νο ρεσολυτιον πλαν χουλδ βε αππροϖεδ βψ τηε
Χοµµιττεε οφ Χρεδιτορσ ωιτηιν τηε περµιττεδ ΧΙΡΠ τιµελινε,
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Λοσσ το εξχηεθυερ ιν τερµσ οφ ΓΣΤ, Χυστοµσ ∆υτψ, Ινχοµε ταξ, ετχ



Λιθυιδατιον οφ τηε Χοµπανψ ωιλλ βε αγαινστ τηε σπιριτ οφ Μακε ιν Ινδια

ζερο ϖαλυε ιν τηε χασε οφ λιθυιδατιον.
ιι)

34. Ωηερεασ τηε πρεσεντ Σχηεµε, υπον ιτσ αππροϖαλ ανδ
ιµπλεµεντατιον ωιλλ ηαϖε τηε φολλοωινγ βενεφιτσ φορ αλλ τηε
στακεηολδερσ:
α)

β)

Σεχυρεδ Χρεδιτορσ :
ι)

ΝΠς οφ αγγρεγατε βανκ ρεπαψµεντσ υνδερ τηε
Σχηεµε ωουλδ βε γρεατερ τηαν τηε εξπεχτεδ
ρεχοϖερψ υνδερ Λιθυιδατιον

ιι)

Λενδερσ ηολδινγ µορε τηαν 33% σηαρεηολδινγ ιν
εθυιτψ χαπιταλ το βενεφιτ ιν χασε οφ ρεϖιϖαλ ωηιχη
ωουλδ οτηερωισε βε νιλ ιν χασε οφ λιθυιδατιον

ιιι)

Χερταιντψ ανδ τιµελινε οφ ρεπαψµεντ ισ δεφινεδ ιν
τηε Σχηεµε ωηιχη ισ τοταλλψ υνχερταιν ιν χασε οφ
λιθυιδατιον

ιϖ)

Συβσταντιαλ φινανχιαλ λοσσ το λενδερσ χαν βε αϖοιδεδ
ασ νεγλιγιβλε ϖαλυε χαν βε ρεχοϖερεδ βψ τηεµ ωηεν
ασσετσ αρε σολδ ασ σχραπ βριχκ βψ βριχκ υνδερ τηε
λιθυιδατιον προχεσσ

ϖ)

Νο αδδιτιοναλ φυνδινγ φροµ εξιστινγ λενδερσ

ϖι)

Νο µορατοριυµ

ιι)

Τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ωιλλ βε αβλε το ρεχοϖερ
α πορτιον οφ τηειρ δυεσ ιν τερµσ οφ τηε Σχηεµε
ασ χοµπαρεδ το τηε ΝΙΛ ρεχοϖερψ ιν τηε εϖεντ οφ
Λιθυιδατιον.

ι)

Ρεϖιϖαλ οφ οπερατιονσ ον βαχκινγ οφ ινδυστρψ υπτυρν
ανδ ρεσολυτιον οφ τηε Χοµπανψ σπεχιφιχ ισσυεσ

ιι)

Χοµπανψ το χοντινυε ασ γοινγ χονχερν. Τηισ ωιλλ
ηελπ κεεπ ∼ 1100 διρεχτ εµπλοψµεντ

ιιι)

Χοκε ισ α ωαρ χριτιχαλ χοµµοδιτψ. Ρεϖιϖαλ οφ τηε
οπερατιονσ οφ τηε Χοµπανψ ωιλλ µεαν Ινδια ωουλδ
νοτ λοσε σελφ ρελιανχε ον α χριτιχαλ ραω µατεριαλ ανδ
ωουλδ νοτ δεπενδ ον χουντριεσ λικε Χηινα το διχτατε
συππλψ ανδ πριχε.

ιϖ)

Ρεϖιϖαλ οφ τηε Χοµπανψ ωιλλ ινχρεασε τηε εχονοµιχ
ϖαλυε οφ προδυχτιϖε πλαντ ανδ µαχηινερψ ανδ ατ τηε
σαµε τιµε ωιλλ γενερατε φυτυρε εµπλοψµεντ,

ϖ)

Τηε λιϖελιηοοδ οφ αρουνδ 10,000 φαµιλιεσ ινδιρεχτλψ
ασσοχιατεδ ωιτη τηε χοµπανψ τηρουγη ιτσ
τρανσπορτερσ, σεχυριτψ αγενχιεσ, δεαλερσ, ϖενδορσ,
ετχ ωιλλ βε σαφεγυαρδεδ,

ϖι)

Τηε χρεατιϖε ϖαλυε ποτεντιαλ οφ τηε ασσετσ ωιλλ νοτ βε
λοστ,

ϖιι) Τηε εχονοµιχ ϖαλυε οφ προδυχτιϖε πλαντ ανδ
µαχηινερψ ωιλλ βε σαφεγυαρδεδ
ϖιιι) Νο λοσσ το εξχηεθυερ ιν τερµσ οφ ΓΣΤ, Χυστοµσ ∆υτψ,
Ινχοµε ταξ, ετχ

Τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ωιλλ βε βενεφιτεδ βψ τηε
εθυιτψ υπσιδε ωηιχη ισ εξπεχτεδ το ινχρεασε ασ τηε
Χοµπανψ ρεϖιϖεσ, γενερατινγ γοοδ ρετυρν φορ τηε
υνσεχυρεδ χρεδιτορσ ωηιχη ιν τηε χασε οφ λιθυιδατιον
ωιλλ βε ζερο.

ιιι)

Ρεσολυτιον οφ ονγοινγ λιτιγατιονσ ανδ αωαρδσ/ορδερσ
ανδ χλαιµσ ιν τερµσ οφ τηε Σχηεµε

ιϖ)

Χοντινυεδ χοντριβυτιον το τηε γοϖερνµεντ &
παψµεντ οφ στατυτορψ δυεσ ιν τερµσ οφ τηε Σχηεµε

ϖ)

Χοντινυιτψ οφ εµπλοψµεντ & παψµεντσ το ωορκµεν
ανδ εµπλοψεεσ ιν νορµαλ χουρσε οφ τηε βυσινεσσ.

ΠΑΡΤΣ ΟΦ ΤΗΕ ΣΧΗΕΜΕ:
Τηε Σχηεµε ισ διϖιδεδ ιντο τηε φολλοωινγ παρτσ:
ΠΑΡΤ Ι δεαλσ ωιτη τηε ∆εφινιτιονσ ανδ Σηαρε Χαπιταλ
ΠΑΡΤ ΙΙ δεαλσ ωιτη Ρεδυχτιον ανδ Ρεοργανιζατιον οφ Χαπιταλ
ΠΑΡΤ ΙΙΙ δεαλσ ωιτη Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντσ ωιτη Χρεδιτορσ
Παρτ Ις δεαλσ ωιτη τηε Γενεραλ Τερµσ ανδ Χονδιτιονσ.
ΠΑΡΤ Ι : ∆ΕΦΙΝΙΤΙΟΝΣ ΑΝ∆ ΣΗΑΡΕ ΧΑΠΙΤΑΛ
1.

ιι)

ιιι)

Τηε ΦΧΧΒ ηολδερσ ωιλλ βε αβλε το ρεχοϖερ α πορτιον οφ
τηειρ δυεσ ιν τερµσ οφ τηε Σχηεµε ασ χοµπαρεδ το
τηε ΝΙΛ ρεχοϖερψ ιν τηε εϖεντ οφ Λιθυιδατιον.

1.1 Τηε Χοµπανψ µεανσ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ
(Ιν Λιθυιδατιον), α χοµπανψ ινχορπορατεδ υνδερ τηε
προϖισιονσ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 1956, ηαϖινγ ιτσ
ρεγιστερεδ οφφιχε ατ 22, Χαµαχ Στρεετ, Βλοχκ Χ, 5τη φλοορ,
Κολκατα 700016.

Τηε ΦΧΧΒ ηολδερσ ωιλλ βε βενεφιτεδ βψ τηε εθυιτψ
υπσιδε ωηιχη ισ εξπεχτεδ το ινχρεασε ασ τηε
Χοµπανψ ρεϖιϖεσ, γενερατινγ γοοδ ρετυρν φορ τηε
τηεµ ωηιχη ιν τηε χασε οφ λιθυιδατιον ωιλλ βε ζερο.

1.2 Αχτ µεανσ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ορ ανψ στατυτορψ
µοδιφιχατιον ορ ρε−εναχτµεντ τηερεοφ φορ τηε τιµε βεινγ
ιν φορχε.

Ιφ τηε ινϖεστµεντ οφ τηε ΦΧΧΒ ηολδερσ, ωηο αρε
µαινλψ φορειγν ινϖεστορσ, ισ ρεχουπεδ, τηεν τηειρ
φαιτη ανδ χονφιδενχε ιν τηε Ινδιαν µαρκετ ασ α
πρεφερρεδ ινϖεστµεντ ηοριζον, ωιλλ βε κεπτ αλιϖε.

1.3 Απποιντεδ ∆ατε ορ Χυτ−οφφ ∆ατε µεανσ 7τη Απριλ, 2017.
1.4 Βοαρδ µεανσ τηε Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ οφ τηε Χοµπανψ ορ
ανψ Χοµµιττεε τηερεοφ

Σηαρεηολδερσ :
ι)

Εθυιτψ σηαρεσ χοντινυεσ το βε λιστεδ ανδ τραδεδ ανδ
ηολδ µαρκετ ϖαλυε ωηιχη οτηερωισε ωουλδ βε λοστ ιν
χασε οφ λιθυιδατιον.

ιι)

Μορε τηαν 2 λαχ ρεταιλ σηαρεηολδερσ το βενεφιτ φροµ
ρεϖιϖαλ οφ βυσινεσσ ανδ αππρεχιατιον οφ τηε Χοµπανψ
ϖαλυατιον ϖιζ−α−ϖιζ εθυιτψ σηαρε ϖαλυατιον ασ αγαινστ

∆ΕΦΙΝΙΤΙΟΝΣ :
Ιν τηισ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ
[ασ δεφινεδ ηερευνδερ] υνλεσσ ινχονσιστεντ ωιτη τηε συβϕεχτ
ορ χοντεξτ, τηε φολλοωινγ εξπρεσσιονσ σηαλλ ηαϖε τηε φολλοωινγ
µεανινγ:

ΦΧΧΒ ηολδερσ :
ι)

δ)

Χοµπανψσ Οπερατιονσ :

Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ :
ι)

χ)

ε)

Λενδερσ ηολδινγ µορε τηαν 33% σηαρεσ οφ τηε
Χοµπανψ το βενεφιτ ιν χασε οφ ρεϖιϖαλ ποστ
ιµπλεµεντατιον οφ τηε Σχηεµε ασ αγαινστ ζερο ϖαλυε
ιν τηε χασε οφ λιθυιδατιον.

1.5 Χλαιµσ µεανσ δυεσ οφ τηε Χρεδιτορσ ασ ον 7τη Απριλ, 2017
ασ αδµιττεδ βψ τηε Ρεσολυτιον Προφεσσιοναλ (ΡΠ)
1.6 Τριβυναλ ορ ΝΧΛΤ µεανσ τηε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω
Τριβυναλ, Κολκατα Βενχη.
1.7 Χρεδιτορσ µεανσ αλλ τηε σεχυρεδ ανδ υνσεχυρεδ
χρεδιτορσ οφ τηε Χοµπανψ
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ΠΑΡΤ ΙΙ Ρεδυχτιον ανδ Ρεοργανιζατιον οφ Χαπιταλ

1.8 Εφφεχτιϖε ∆ατε µεανσ τηε δατε ον ωηιχη τηε χερτιφιεδ χοπψ
οφ τηε ορδερ οφ τηε Ηονβλε Τριβυναλ σανχτιονινγ τηισ Σχηεµε
ισ φιλεδ ωιτη τηε Ρεγιστραρ οφ Χοµπανιεσ, Ωεστ Βενγαλ.

1.

ΣΗΑΡΕ ΧΑΠΙΤΑΛ
α)

1.9 ΦΧΧΒ ηολδερσ µεανσ τηε ηολδερ οφ Φορειγν Χυρρενχψ
Χονϖερτιβλε Βονδσ ωηο ασ ον τηε Απποιντεδ ∆ατε
ηολδσ 200, 5.5% υνσεχυρεδ ΦΧΧΒσ οφ ΥΣ∃ 100,000
εαχη αγγρεγατινγ το ΥΣ∃ 20 µιλλιον. Τηεσε βονδσ ωερε
χονϖερτιβλε ιντο εθυιτψ σηαρεσ οφ τηε χοµπανψ ατ τηε
οπτιον οφ τηε βονδηολδερσ.
1.10 Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ µεανσ φρεση εθυιτψ σηαρεσ το βε
ισσυεδ ασ περ Παρτ ΙΙΙ οφ τηε Σχηεµε.
1.11 Σεχυρεδ Χρεδιτορσ µεανσ Βανκσ ανδ Φινανχιαλ
Ινστιτυτιονσ τηατ ηαϖε λεντ Σεχυρεδ Φινανχιαλ Ασσιστανχε
το τηε Χοµπανψ σεχυρεδ βψ παρι−πασσυ χηαργε οϖερ τηε
Ασσετσ οφ τηε Χοµπανψ.
1.12 Σχηεµε µεανσ τηισ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε
ανδ Αρρανγεµεντ ιν ιτσ πρεσεντ φορµ ορ ωιτη ανψ
µοδιφιχατιον(σ) ασ µαψ βε αππροϖεδ βψ τηε Χρεδιτορσ ανδ
αππροϖεδ ορ ιµποσεδ ορ διρεχτεδ βψ τηε Τριβυναλ.

Τηε χηανγε ιν τηε ισσυεδ, συβσχριβεδ ανδ παιδ−υπ σηαρε
χαπιταλ ισ σηοων ασ βελοω:
Εξιστινγ Εθυιτψ Στρυχτυρε

1.13 Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ µεανσ αλλ τηε οπερατιοναλ χρεδιτορσ
οφ τηε Χοµπανψ εξχλυδινγ ΦΧΧΒ ηολδερσ ανδ τηε χρεδιτορσ
ρελατεδ το τηε δαψ το δαψ οπερατιονσ οφ τηε Χοµπανψ ασ
ον τηε απποιντεδ δατε.

Ρεϖισεδ Εθυιτψ Στρυχτυρε

1.14 Ωαιϖερ µεανσ τηε ωαιϖερ οφ τηε ριγητ οφ τηε χρεδιτορσ
οφ χλαιµσ οφ ανψ νατυρε ωηατσοεϖερ ινχλυδινγ ιντερεστ,
λιθυιδατεδ δαµαγεσ ετχ οφ τηε χοµπανψ.
2.

Υπον τηε Εφφεχτιϖε ∆ατε ανδ ιν χονσιδερατιον οφ
χανχελλατιον οφ Εθυιτψ Σηαρε Χαπιταλ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρε
Χαπιταλ, τηε εξιστινγ χερτιφιχατεσ ρεπρεσεντινγ Εθυιτψ
Σηαρεσ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεσ οφ τηε φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 10/−
εαχη ηελδ βψ τηε Σηαρεηολδερσ, ωηοσε ναµεσ αππεαρσ
ιν τηε Ρεγιστερ οφ Μεµβερσ ασ ον Ρεχορδ δατε, σηαλλ
ωιτηουτ φυρτηερ αχτ, αππλιχατιον ορ δεεδ βε δεεµεδ το
ηαϖε βεεν χανχελλεδ ανδ ιν λιευ τηερεοφ, τηε Χοµπανψ
σηαλλ ισσυε νεω χερτιφιχατεσ ρεπρεσεντινγ Εθυιτψ Σηαρεσ οφ
τηε φαχε ϖαλυε οφ Ρε. 1/− εαχη. Ιν χασε οφ Εθυιτψ Σηαρεσ
ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεσ ηελδ ιν ∆εµατεριαλιζεδ Φορµ, ασ ον
τηε Ρεχορδ ∆ατε, εξιστινγ Εθυιτψ Σηαρεσ ανδ Β Εθυιτψ
Σηαρεσ σηαλλ βε χανχελλεδ τηρουγη χορπορατε αχτιον ανδ
νεω εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρε. 1/− περ σηαρε σηαλλ βε χρεδιτεδ/
αλλοττεδ.

χ)

Τηε ρεδυχτιον οφ τηε Σηαρε Χαπιταλ ασ αφορεσαιδ σηαλλ
βε εφφεχτεδ ασ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε Σχηεµε ιτσελφ ανδ
νο σεπαρατε αχτ, αππλιχατιον, πετιτιον ορ δεεδ ωουλδ βε
ρεθυιρεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Σεχτιον 66 ορ ανψ οτηερ
προϖισιονσ οφ τηε Αχτ, ασ τηε σαµε δοεσ νοτ ινϖολϖε ειτηερ
τηε διµινυτιον οφ ανψ λιαβιλιτψ ιν ρεσπεχτ οφ υνπαιδ σηαρε
χαπιταλ ορ παψµεντ το ανψ σηαρεηολδερ οφ ανψ παιδ−Υπ
σηαρε χαπιταλ, ανδ τηε ορδερ οφ τηε Τριβυναλ σανχτιονινγ
τηε Σχηεµε σηαλλ βε δεεµεδ το βε αν ορδερ υνδερ Σεχτιον
66 οφ τηε Αχτ χονφιρµινγ τηε ρεδυχτιον.

Τηε χαπιταλ στρυχτυρε οφ τηε Χοµπανψ ασ ον τηε δατε οφ τηε
Σχηεµε ισ ασ φολλοωσ:−
Τηε Χοµπανψ ηασ αν αυτηορισεδ σηαρε χαπιταλ οφ Ρσ 2522
χρορεσ διϖιδεδ ιντο 212.20 χρορεσ οφ ορδιναρψ εθυιτψ σηαρεσ οφ
Ρσ.10/− εαχη αµουντινγ το Ρσ 2122 χρορεσ; 10 χρορεσ Α εθυιτψ
σηαρεσ οφ Ρσ 10/− εαχη αµουντινγ το Ρσ 100 χρορεσ; ανδ 30
χρορεσ Β εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ.10/− εαχη αµουντινγ το Ρσ 300
χρορεσ; ανδ αγγρεγατινγ το τοταλ οφ Ρσ 2522 χρορεσ.
Τηε ισσυεδ, συβσχριβεδ ανδ παιδ υπ χαπιταλ οφ τηε Χοµπανψ ισ
διϖιδεδ ιντο 160,45,48,645 ορδιναρψ εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ.10/−
εαχη φυλλψ παιδ αµουντινγ το Ρσ 1604.54 χρορεσ ανδ 5,24,88,010
Β εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ 10/− εαχη φυλλψ παιδ αµουντινγ το Ρσ
52.49 χρορεσ, αγγρεγατινγ το Ρσ. 1657.03 χρορεσ.
Τηε σηαρεηολδινγ παττερν οφ τηε Χοµπανψ ασ ον 31στ ∆εχεµβερ
2017 ισ ασ βελοω:
Νο. οφ Σηαρεσ

% οφ Ηολδινγ

73,196,253
333,717,811
406,914,064
536,658,518
582,543,385
39,991,250
38,441,428
1,197,634,581
1,604,548,645

4.56%
20.80%
25.36%
33.45%
36.31%
2.49%
2.39%
74.64%
100.00%

3,425,555
14,075,913
17,501,468
34,986,542
52,488,010

6.53%
26.82%
33.34%
66.66%
100.00%

2.

Εθυιτψ Σηαρεσ  1,60,45,48,645 σηαρεσ οφ Ρ Ρσ. 10 εαχη
Β Εθυιτψ σηαρεσ  5,24,88,010 σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη
Τοταλ − 1,65,70,36,655 σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη
Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ  1,65,70,36,655 σηαρεσ οφ Ρσ. 1/− εαχη

β)

Σηαρε Χαπιταλ ανδ Σηαρεηολδινγ Παττερν:

Παρτιχυλαρσ
Εθυιτψ Σηαρεσ
Προµοτερσ (Ινδιϖιδυαλ / Τρυστ)
Προµοτερσ (Βοδιεσ Χορπορατε)
Τοταλ οφ Προµοτερ
Βανκσ/Φινανχιαλ Ινστιτυτιονσ
Βοδιεσ Χορπορατε, Ινδιϖιδυαλσ
ΦΙΙσ, Φορειγν Βοδιεσ Χορπορατε
ΝΡΙσ, ΟΧΒσ ανδ Οτηερσ
Τοταλ Νον−Προµοτερ
Γρανδ Τοταλ
Β Εθυιτψ Σηαρε
Προµοτερσ (Ινδιϖιδυαλ / Τρυστ)
Προµοτερσ (Βοδιεσ Χορπορατε)
Τοταλ οφ Προµοτερ
Οτηερσ
Γρανδ Τοταλ

Τηε ισσυεδ, συβσχριβεδ ανδ παιδ−υπ Σηαρε Χαπιταλ οφ
τηε Χοµπανψ οφ Ρσ. 1657,03,66,550/− χοµπρισινγ οφ
160,45,48,645 Εθυιτψ Σηαρεσ οφ Ρσ. 10/− εαχη ανδ
5,24,88,010 Β Εθυιτψ Σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη, φυλλψ παιδ
υπ σηαλλ βε ρεδυχεδ το Ρσ. 165,70,36,655/− χοµπρισινγ
οφ 165,70,36,655 Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ οφ Ρε. 1/− εαχη,
φυλλψ παιδ υπ. Τηε παιδ υπ ϖαλυε περ Εθυιτψ ανδ Β Εθυιτψ
Σηαρεσ σηαλλ ρεδυχε βψ 90% ι.ε. βψ χανχελινγ Ρσ. 9/− περ
Εθυιτψ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεσ φροµ τηε φαχε ϖαλυε οφ Ρσ.
10/− εαχη ηελδ βψ τηε Εθυιτψ ανδ Β Εθυιτψ Σηαρεηολδερσ
ανδ τηε χλασσ οφ Β εθυιτψ Σηαρεσ ωιλλ γετ µεργεδ ωιτη
Εθυιτψ Σηαρεσ ασ ον τηε Ρεχορδ ∆ατε το βε φιξεδ βψ τηε
Χοµπανψ ιν χονσυλτατιον ωιτη τηε Στοχκ Εξχηανγεσ.

ΑΜΕΝ∆ΜΕΝΤ ΤΟ ΤΗΕ ΜΕΜΟΡΑΝ∆ΥΜ ΑΝ∆ ΑΡΤΙΧΛΕΣ ΟΦ
ΑΣΣΟΧΙΑΤΙΟΝ
Πυρσυαντ το τηε χηανγεσ ιν τηε ισσυεδ, συβσχριβεδ ανδ παιδ−υπ
σηαρε χαπιταλ οφ τηε Χοµπανψ, ασ στατεδ αβοϖε, τηε αυτηοριζεδ
σηαρε χαπιταλ οφ τηε Χοµπανψ ωιλλ αλσο βε χηανγεδ ωιτη τηε
µεργερ οφ αυτηοριζεδ σηαρε χαπιταλ οφ Α Εθυιτψ Σηαρεσ ανδ Β
Εθυιτψ Σηαρεσ ιντο τηε αυτηοριζεδ σηαρε χαπιταλ οφ Εθυιτψ Σηαρεσ
οφ τηε Χοµπανψ ανδ τηε ρεδυχτιον οφ φαχε ϖαλυε οφ τηε σηαρεσ
φροµ Ρσ. 10/− περ σηαρε το Ρσ. 1/− περ σηαρε. Φυρτηερ, αυτηοριζεδ
σηαρε χαπιταλ ωιλλ βε ινχρεασεδ βψ Ρσ. 5000 χρορεσ βψ χρεατιον οφ
50,00,000 0.01% Χοµπυλσορψ Ρεδεεµαβλε Πρεφερενχε Σηαρεσ
οφ φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 10,000/− εαχη.

14

ΙΙΙΧ. Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ

Τηε χηανγε ιν τηε αυτηοριζεδ σηαρε χαπιταλ ισ σηοων ασ βελοω:

Τηε τερµσ οφ ρεπαψµεντ ανδ τρεατµεντ οφ εαχη συχη χλασσ οφ
χρεδιτορσ ιν τηε Σχηεµε ισ δεταιλεδ βελοω:

Εξιστινγ Αυτηοριζεδ Εθυιτψ Σηαρεσ  Ρσ. 2122,00,00,000 διϖιδεδ ιντο
Σηαρε
Χαπιταλ 212,20,00,000 εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη
Στρυχτυρε
Α Εθυιτψ σηαρεσ  Ρσ. 300,00,00,000 διϖιδεδ ιντο
30,00,00,000 Α εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη
Β Εθυιτψ σηαρεσ  Ρσ. 100,00,00,000 διϖιδεδ ιντο
10,00,00,000 Β εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ. 10 εαχη
Τοταλ  Ρσ. 2522,00,00,000
Ρεϖισεδ Αυτηοριζεδ Εθυιτψ Σηαρεσ  Ρσ. 2522,00,00,000 διϖιδεδ ιντο
Σηαρε
Χαπιταλ 2522,00,00,000 εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ. 1 εαχη
Στρυχτυρε
0.01% Πρεφερενχε σηαρεσ  Ρσ. 5000,00,00,000
διϖιδεδ ιντο 50,00,000 0.01% Χοµπυλσορψ
Ρεδεεµαβλε Πρεφερενχε Σηαρεσ οφ Ρσ. 10,000 εαχη
Τοταλ − Ρσ. 7522,00,00,000

ΙΙΙΑ. ΣΕΧΥΡΕ∆ ΧΡΕ∆ΙΤΟΡΣ
Τηε αδµιττεδ χλαιµσ οφ τηε Σεχυρεδ Χρεδιτορσ βψ τηε ΡΠ ιν τηε ΧΙΡΠ,
ασ ον τηε Χυτ−οφφ ∆ατε ι.ε Ρσ. 3501,16,90,000/− χρορεσ (Σχηεδυλε Ι)
σηαλλ βε παιδ ιν φυλλ τοωαρδσ φυλλ ανδ φιναλ σεττλεµεντ οφ τηειρ εντιρε
δυεσ ον χοµινγ ιντο εφφεχτ οφ τηισ Σχηεµε, ασ υνδερ (Σχηεδυλε ΙΙ):

Τηε χαπιταλ χλαυσε οφ τηε Μεµορανδυµ οφ Ασσοχιατιον οφ τηε
Χοµπανψ σηαλλ υπον τηε χοµινγ ιντο εφφεχτ οφ τηισ Σχηεµε ανδ
ωιτηουτ ανψ φυρτηερ αχτ, αππλιχατιον ορ δεεδ, βε ρεπλαχεδ ανδ
Συβστιτυτεδ βψ τηε φολλοωινγ χλαυσεσ ρεσπεχτιϖελψ:
Τηε Αυτηορισεδ Χαπιταλ οφ τηε Χοµπανψ ισ Ρσ. 7522,00,00,000/−
(Ρυπεεσ Σεϖεν Τηουσανδ Φιϖε Ηυνδρεδ τωεντψ τωο χρορεσ)
διϖιδεδ ιντο 2522,00,00,000 (Τωο τηουσανδ φιϖε ηυνδρεδ
τωεντψ τωο χρορεσ) Εθυιτψ Σηαρεσ οφ Ρσ. 1/− εαχη τοταλινγ
το Ρσ. 2522,00,00,000 (Τωο τηουσανδ φιϖε ηυνδρεδ τωεντψ
τωο χρορεσ) ανδ 50,00,000 0.01% Χοµπυλσορψ Ρεδεεµαβλε
Πρεφερενχε Σηαρεσ οφ Ρσ. 10,000 εαχη τοταλινγ το Ρσ.
5000,00,00,000/− (Ρυπεεσ Φιϖε Τηουσανδ Χρορεσ) ωιτη ποωερ
το τηε Βοαρδ το δεχιδεδ ον τηε εξτεντ οφ ϖαριατιον ιν συχη
ϖοτινγ ριγητσ ανδ το χλασσιφψ ανδ ρε−χλασσιφψ φροµ τιµε το τιµε
συχη σηαρεσ ιντο ανψ οτηερ χλασσ οφ σηαρεσ, ωιτη συχη ριγητσ,
πριϖιλεγεσ, ανδ χονδιτιονσ ατταχηινγ τηερετο ασ αρε προϖιδεδ βψ
τηε Αρτιχλεσ οφ Ασσοχιατιον οφ τηε Χοµπανψ φορ τηε τιµε βεινγ
ωιτη ποωερ το ινχρεασε ορ ρεδυχε τηε χαπιταλ ιν αχχορδανχε
ωιτη τηε Χοµπανψσ ρεγυλατιονσ ανδ τηε λεγισλατιϖε προϖισιονσ
φορ τηε τιµε βεινγ ιν φορχε ιν τηισ βεηαλφ ανδ ωιτη τηε ποωερ
το διϖιδε τηε Εθυιτψ Σηαρεσ ιν τηε Χαπιταλ φορ τηε τιµε βεινγ
ιντο Εθυιτψ σηαρε Χαπιταλ ανδ Πρεφερενχε σηαρε Χαπιταλ, ανδ
το ατταχη τηερετο ρεσπεχτιϖελψ, ανψ πρεφερεντιαλ, θυαλιφιεδ ορ
σπεχιαλ ριγητσ, πριϖιλεγεσ, χονδιτιονσ ασ µαψ βε δετερµινεδ βψ,
ορ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προϖισιονσ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ 2013
ανδ τηε ρεγυλατιονσ οφ τηε Χοµπανψ, ανδ το ϖαρψ ορ µοδιφψ ορ
αβρογατε συχη ριγητσ, πριϖιλεγεσ ορ χονδιτιονσ ιν συχη µαννερ
ασ µαψ φορ τηε τιµε βεινγ βε προϖιδεδ βψ τηε ρεγυλατιονσ οφ τηε
Χοµπανψ.
3.

Ρσ. 500,00,00,000/−, το βε τερµεδ ασ Νεω Τερµ Λοαν, βε παιδ
ιν 10 ψεαρσ ον θυαρτερλψ βασισ ωιτη αν ιντερεστ οφ 8.10% π.α,

β)

Ισσυανχε οφ 40,00,00,000 Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ οφ τηε Χοµπανψ οφ
φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 1/− εαχη τοταλινγ το Ρσ. 40,00,00,000/−

χ)

Ισσυανχε οφ 20 ψεαρσ 29,61,169, 0.01% Χοµπυλσορψ Ρεδεεµαβλε
Πρεφερενχε Σηαρεσ (ΧΡΠΣ) οφ Ρσ. 10,000 περ ΧΡΠΣ φορ τηε βαλανχε
αµουντ αγγρεγατινγ το Ρσ. 2961,16,90,000/− ρεδεεµαβλε βψ
ονε τιµε βυλλετ παψµεντ ατ τηε ενδ οφ τηε τενυρε ι.ε 20 ψεαρσ.

δ)

Οτηερ Χονδιτιονσ:
ι)

Ωαιϖερ οφ αλλ πεναλ χηαργεσ (ινχλυδινγ δεϖολϖεµεντ
χηαργεσ)/ ιντερεστ χηαργεδ ον δελαψ ιν παψµεντ οφ
ινσταλλµεντσ/ ιντερεστ φροµ/ ον τηε χυτ−οφφ δατε τιλλ τηε
δατε οφ ιµπλεµεντατιον οφ τηε Σχηεµε,

ιι)

Χονσιδερινγ τηε δετεριορατεδ φινανχιαλ ηεαλτη οφ τηε
Χοµπανψ, τηε ιντερεστ ρατε ωιλλ βε ρεϖισεδ το αν εφφεχτιϖε
ρατε οφ 8.10% π.α (λινκεδ το ΣΒΙ 3 ψεαρ ΜΧΛΡ).

ιιι)

Σεχυριτψ ανδ Γυαραντεε δεταιλσ − Αλλ εξιστινγ σεχυριτιεσ ανδ
γυαραντεεσ το χοντινυε το σεχυρε τηε Νεω Τερµ Λοαν

ιϖ)

Τηε εξιστινγ φυνδσ λψινγ ιν τηε ΤΡΑ αχχουντ ασ χυτ−βαχκ
ωιλλ βε µαδε αϖαιλαβλε φορ ωορκινγ χαπιταλ. Αδδιτιοναλλψ,
τηερε ωιλλ νοτ βε ανψ χυτ−βαχκ υπον ιµπλεµεντατιον οφ
τηε Σχηεµε.

ΙΙΙΒ. ΦΟΡΕΙΓΝ ΧΥΡΡΕΝΧΨ ΧΟΝςΕΡΤΙΒΛΕ ΒΟΝ∆Σ (ΦΧΧΒσ)
Τηε Χοµπανψ ηαδ ισσυεδ 200 Νοσ. οφ 5.5% υνσεχυρεδ Φορειγν
Χυρρενχψ Χονϖερτιβλε Βονδσ (ΦΧΧΒσ) ηαϖινγ φαχε ϖαλυε οφ
ΥΣ∆ 1,00,000 εαχη αγγρεγατινγ το ΥΣ∆ 20,000,000 (Υνιτεδ
Στατεσ ∆ολλαρ τωεντψ µιλλιον) δυρινγ Οχτοβερ 2012. Τηε ΦΧΧΒσ
ωερε ισσυεδ ωιτη τηε χονϖερσιον πριχε οφ ΙΝΡ 22.50/− εθυιτψ
σηαρε χονϖερτιβλε ατ ανψ τιµε ον ορ βεφορε 29 Οχτοβερ,
2017, τηε µατυριτψ δατε οφ τηε βονδσ βεινγ 30 Οχτοβερ
2017. Συβσεθυεντλψ, αφτερ τακινγ νεχεσσαρψ ρεγυλατορψ ανδ
σηαρεηολδερσ αππροϖαλ, τηε χονϖερσιον πριχε οφ τηε σαιδ
βονδσ ωασ ρεσετ ατ ΙΝΡ 12/− εθυιτψ σηαρεσ. Χυρρεντλψ, τηε φυλλ
αµουντ οφ ΦΧΧΒσ ισ ουτστανδινγ ανδ τηε βονδσ αρε λιστεδ ατ τηε
Σινγαπορε Στοχκ Εξχηανγε (ΣΓΞ).

ΦΥΡΤΗΕΡ ΙΣΣΥΕ ΟΦ ΣΗΑΡΕΣ
Υπον τηε ιµπλεµεντατιον οφ τηε Σχηεµε, ασ προποσεδ ιν
Παρτ ΙΙΙ οφ τηε Σχηεµε, τηε φολλοωινγ νεω εθυιτψ σηαρεσ οφ τηε
Χοµπανψ οφ φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 1/− εαχη ωιλλ βε ισσυεδ ιν τερµσ οφ
τηε Σχηεµε, ασ δεταιλεδ βελοω:
Χατεγορψ οφ αλλοττεεσ
Σεχυρεδ Χρεδιτορσ
ΦΧΧΒ Ηολδερσ
Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ
Τοταλ

α)

Τηε χλαιµσ οφ ΦΧΧΒ ηολδερσ αγγρεγατινγ το Ρσ. 139,98,88,327/−
, ασ αδµιττεδ βψ τηε ΡΠ ιν τηε ΧΙΡΠ ασ ον τηε χυτ−οφφ δατε
(Σχηεδυλε ΙΙΙ) ωουλδ βε ρεδυχεδ βψ 90% ανδ τηε βαλανχε οφ Ρσ.
13,99,88,833/− ωιλλ βε χονϖερτεδ ιντο 13,99,88,833 νεω εθυιτψ
σηαρεσ οφ τηε χοµπανψ ηαϖινγ φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 1/− περ σηαρε
αγγρεγατινγ το Ρσ. 13,99,88,833/−.

Νο. οφ Σηαρεσ οφ Ρσ. 1/− εαχη
40,00,00,000
13,99,88,833
22,53,61,767
76,53,50,600

ΙΙΙΧ. ΥΝΣΕΧΥΡΕ∆ ΧΡΕ∆ΙΤΟΡΣ

ΠΑΡΤ ΙΙΙ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντσ ωιτη Χρεδιτορσ
Βασεδ ον τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε Χρεδιτορσ ανδ τηειρ ιντερεστ ιν
τηε Χοµπανψ, τηε Χρεδιτορσ ηαϖε βεεν χλασσιφιεδ ιντο 3 χατεγοριεσ,
ναµελψ,

Τηε δυεσ οφ τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ασ ον τηε Χυτ−οφφ ∆ατε
ι.ε Ρσ. 1502,41,17,822/− σηαλλ βε ρεδυχεδ βψ 50% ανδ παιδ ασ
υνδερ ιν φυλλ ανδ φιναλ σεττλεµεντ οφ τηειρ εντιρε δυεσ ον χοµινγ
ιντο εφφεχτ οφ τηισ Σχηεµε (Σχηεδυλε Ις):

ΙΙΙΑ. Σεχυρεδ Χρεδιτορσ

α)

ΙΙΙΒ. Φορειγν Χυρρενχψ Χονϖερτιβλε Βονδσ (ΦΧΧΒσ)
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Ισσυανχε οφ 22,53,61,767 Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ οφ τηε
Χοµπανψ οφ φαχε ϖαλυε οφ Ρσ. 1/− εαχη ι.ε αγγρεγατινγ το

ϖι)

Ρσ. 22,53,61,767/− ρεπρεσεντινγ 1.5% οφ τηε ουτστανδινγ
αµουντ ασ ον τηε χυτ−οφφ δατε.
β)

Ισσυανχε οφ 20 ψεαρσ 7,28,670 0.01% Χοµπυλσορψ
Ρεδεεµαβλε Πρεφερενχε Σηαρεσ (ΧΡΠΣ) οφ Ρσ. 10,000 περ
ΧΡΠΣ αγγρεγατινγ το Ρσ. 728,67,00,000/− ρεπρεσεντινγ
48.5% οφ τηε ουτστανδινγ δυεσ ρεδεεµαβλε βψ ονε τιµε
βυλλετ παψµεντ ατ τηε ενδ οφ τηε τενυρε ι.ε 20 ψεαρσ.

χ)

Τηε βαλανχε 50% οφ τηε ουτστανδινγ αµουντ ι.ε Ρσ.
751,20,58,911/− σηαλλ βε ωριττεν οφφ.

δ)

Οτηερ Χονδιτιονσ:
ι)

Τηε αππλιχαντ ωουλδ βρινγ ιν τοωαρδσ Προµοτερσ
χοντριβυτιον αν αµουντ οφ Ρσ. 25 χρορεσ ωιτηιν
30 δαψσ φροµ τηε δατε οφ ιµπλεµεντατιον οφ
τηε Σχηεµε. Τηε αππλιχαντ σηαλλ φυρτηερ βρινγ ιν
αδδιτιοναλ Προµοτερσ χοντριβυτιον οφ Ρσ. 25 χρορεσ
ωιτηιν 6 µοντησ τηερεαφτερ.

ιι)

Αλλ τηε οτηερ υνσεχυρεδ χρεδιτορσ οφ τηε Χοµπανψ,
εξχεπτ τηοσε µεντιονεδ ιν Σχηεδυλε ΙΙ, ωιλλ νοτ
βε παρτ οφ τηισ Σχηεµε ανδ βε παιδ ιν τηε νορµαλ
χουρσε οφ βυσινεσσ. Αδδιτιοναλλψ, ανψ οπερατιοναλ
δεβτ ινχυρρεδ βψ τηε Χοµπανψ ον ορ αφτερ τηε
χυτ−οφφ δατε σηαλλ βε παιδ ιν τηε νορµαλ χουρσε οφ
βυσινεσσ.

ιιι)

Οτηερ τηαν τηε υνσεχυρεδ χρεδιτορσ µεντιονεδ
ιν χλαυσε δ(ιι) αβοϖε, υνσεχυρεδ χρεδιτορσ οφ τηε
Χοµπανψ (ωιτηιν Ινδια ορ ελσεωηερε) ινχλυδινγ
τηοσε ωηο ηαϖε νοτ συβµιττεδ τηειρ χλαιµσ δυρινγ
τηε ΧΙΡΠ προχεσσ το τηε Ρεσολυτιον Προφεσσιοναλ ωιλλ
βε δεεµεδ το ηαϖε βεεν σεττλεδ ορ ωαιϖεδ οφφ ασ
περ τηε αβοϖε τερµσ οφ τηε Σχηεµε. Αχχορδινγλψ,
ανψ χλαιµ αγαινστ τηε Γυαραντορσ, ιφ ανψ, ρελατινγ το
τηε χλαιµ, ωιλλ αλσο βε δισχηαργεδ ανδ τηε γυαραντεε
αγρεεµεντ, ιφ ανψ, σηαλλ στανδ τερµινατεδ υπον τηε
ιµπλεµεντατιον οφ τηε Σχηεµε.

ιϖ)

ϖ)

Ανψ χλαιµ φορ χοντινγεντ λιαβιλιτψ οφ τηε Χοµπανψ
οτηερ τηαν τηοσε µεντιονεδ ιν τηισ σχηεµε σηαλλ
στανδ φυλλψ δισχηαργεδ/ σεττλεδ ασ περ τηε Σχηεµε
ανδ χλαιµ αγαινστ τηε γυαραντορσ σηαλλ αλσο βε
δεεµεδ το βε δισχηαργεδ.
Τηε σηαρεηολδινγ παττερν οφ τηε Χοµπανψ ποστ−
ιµπλεµεντατιον οφ τηε Σχηεµε ωιλλ βε ασ βελοω:

Παρτιχυλαρσ
Λενδερσ
Προµοτερσ & Προµοτερ Γρουπ
ΦΧΧΒ Ηολδερσ
Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ
Πυβλιχ & Οτηερσ
Τοταλ

Νεω Εθυιτψ σηαρεσ οφ
Ρσ. 1/− εαχη
94,05,58,877
42,44,15,532
13,99,88,833
22,53,61,767
69,20,62,246
242,23,87,255

%
38.83
17.52
5.78
9.30
28.57
100.00

ΠΑΡΤ Ις Γενεραλ Τερµσ ανδ Χονδιτιονσ

Αδδιτιοναλλψ, αλλ προχεεδινγσ αγαινστ τηε Χοµπανψ,
ασ ον τηε χυτ−οφφ δατε, βψ ανψ υνσεχυρεδ χρεδιτορ
ιν ανψ χουρτ οφ λαω / φορυµ / πανελ οφ αρβιτρατορσ
ορ ανψ οτηερ αδϕυδιχατινγ αυτηοριτψ ιν Ινδια ορ
ελσεωηερε ωιλλ στανδ δισµισσεδ ανδ νο φρεση /
φυρτηερ προχεεδινγσ χαν βε χοµµενχεδ αγαινστ
τηε Χοµπανψ φορ ανψ χαυσε οφ αχτιον οχχυρρινγ ον
ορ βεφορε τηε δατε οφ τηε ιµπλεµεντατιον οφ τηε
Σχηεµε. Τηερεφορε, τηε Γυαραντορσ, ιφ ανψ, ρελατινγ
το ανψ λιτιγατιον, σηαλλ αλσο βε δισχηαργεδ φροµ ανψ
λιαβιλιτψ ανδ τηε γυαραντεε αγρεεµεντ, ιφ ανψ, σηαλλ
στανδ τερµινατεδ.
Ανψ αωαρδ / ορδερ / ϕυδγµεντ / δεχρεε ιν ανψ
χουρτ οφ λαω / φορυµ / πανελ οφ αρβιτρατορσ ορ ανψ
οτηερ αδϕυδιχατινγ αυτηοριτψ ιν Ινδια ορ ελσεωηερε
αγαινστ τηε Χοµπανψ σηαλλ στανδ δισχηαργεδ. Νο
εξεχυτιον προχεεδινγσ φορ ανψ συχη αωαρδ / ορδερ
/ ϕυδγµεντ / δεχρεε σηαλλ ρεµαιν πενδινγ ορ χαν
βε γιϖεν εφφεχτ το ορ αλλοωεδ αγαινστ τηε χοµπανψ
ιν Ινδια ορ ελσεωηερε. Τηερεφορε, τηε γυαραντορσ, ιφ
ανψ, ρελατινγ το ανψ συχη αωαρδ / ορδερ / ϕυδγµεντ
/ δεχρεε σηαλλ αλσο βε δισχηαργεδ φροµ ανψ λιαβιλιτψ
ανδ τηε γυαραντεε αγρεεµεντ, ιφ ανψ, σηαλλ στανδ
τερµινατεδ.
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1.

Υπον τηε Σχηεµε βεχοµινγ εφφεχτιϖε, τηε Χοµπανψ σηαλλ γιϖε
εφφεχτ το τηε αχχουντινγ τρεατµεντ ιν ιτσ βοοκσ οφ αχχουντσ
ιν αχχορδανχε ωιτη τηε αχχουντινγ στανδαρδσ σπεχιφιεδ υνδερ
Σεχτιον 133 οφ τηε Αχτ ρεαδ ωιτη τηε Χοµπανιεσ (Ινδιαν
Αχχουντινγ Στανδαρδσ) Ρυλεσ, 2015 ορ ανψ οτηερ ρελεϖαντ
ορ ρελατεδ ρεθυιρεµεντ υνδερ τηε Αχτ, ασ αππλιχαβλε ον τηε
εφφεχτιϖε δατε.

2.

Τηε νεω Εθυιτψ Σηαρεσ το βε ισσυεδ ανδ αλλοττεδ βψ τηε
Χοµπανψ, ασ µεντιονεδ αβοϖε, σηαλλ ρανκ παρι πασσυ ωιτη εαχη
οτηερ.

3.

Τηε Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ σο ισσυεδ βψ τηε Χοµπανψ υπον τηε
ρεδυχτιον οφ τηε χαπιταλ σηαλλ βε λιστεδ ανδ/ορ αδµιττεδ το
τραδινγ ον τηε ρελεϖαντ στοχκ εξχηανγεσ ωηερε τηε Εθυιτψ
Σηαρεσ οφ τηε Χοµπανψ αρε λιστεδ ανδ/ορ αδµιττεδ το τραδινγ,
συβϕεχτ οφ τηε νεχεσσαρψ αππροϖαλσ φροµ ρεσπεχτιϖε στοχκ
εξχηανγεσ.

4.

Αππροϖαλ οφ τηισ Σχηεµε βψ τηε Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ
σηαλλ, ωιτηουτ ανψ φυρτηερ αχτ ορ δεεδ, βε δεεµεδ το βε τηε
δυε χοµπλιανχε οφ τηε ρελεϖαντ προϖισιονσ οφ τηε Αχτ φορ
χονσεθυεντιαλ αλτερατιονσ οφ Χλαυσε ς οφ τηε Μεµορανδυµ
οφ Ασσοχιατιον οφ τηε Χοµπανψ, προϖισιονσ οφ Σεχτιον 42, 62
οφ τηε Αχτ ανδ συχη οτηερ ρεγυλατιονσ ασ αρε ρελεϖαντ ανδ
αππλιχαβλε φορ τηε ισσυε ανδ αλλοτµεντ οφ Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ βψ
τηε Χοµπανψ ανδ προϖισιονσ οφ Σεχτιον 55 οφ τηε Αχτ ανδ συχη
οτηερ ρεγυλατιονσ ασ αρε ρελεϖαντ ανδ αππλιχαβλε φορ τηε ισσυε
ανδ αλλοτµεντ οφ Χοµπυλσορψ Ρεδεεµαβλε Πρεφερενχε Σηαρεσ
βψ τηε Χοµπανψ.

5.

Τηε Χοµπανψ σηαλλ, ιφ ανδ το τηε εξτεντ ρεθυιρεδ, αππλψ φορ ανδ
οβταιν ανψ περµισσιονσ, σανχτιονσ ορ αππροϖαλσ φροµ χονχερνεδ
αυτηοριτιεσ φορ τηε ισσυε ανδ αλλοτµεντ βψ τηε Χοµπανψ οφ Νεω
Εθυιτψ Σηαρεσ υνδερ τηε Σχηεµε.

6.

Τηε µαναγεµεντ οφ τηε Χοµπανψ ωηιχη ωασ ιν εξιστενχε
πριορ το τηε χυτ−οφφ δατε σηαλλ χοντινυε ποστ αππροϖαλ ανδ
ιµπλεµεντατιον οφ τηισ Σχηεµε. Αχχορδινγλψ, τηε δαψ το δαψ
αφφαιρσ οφ τηε Χοµπανψ ωιλλ βε µαναγεδ βψ τηε κεψ µαναγεµεντ
περσοννελ οφ τηε Χοµπανψ ωιτη γυιδανχε φροµ τηε Χηαιρµαν
ανδ Μαναγινγ ∆ιρεχτορ ανδ τηε Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ. Τηε
µαναγεµεντ ωιλλ ενσυρε τηατ τηε Σχηεµε σηαλλ βε ιµπλεµεντεδ
ιν αχχορδανχε ωιτη τηε χοµπλιανχε οφ αλλ αππλιχαβλε λαωσ ανδ
ρεγυλατιονσ γοϖερνινγ τηε τερµσ ανδ χονδιτιονσ οφ τηισ Σχηεµε
ανδ σηαλλ νοτ χοντραϖενε ανψ οφ τηε προϖισιονσ οφ τηε λαω φορ τηε
τιµε βεινγ ιν φορχε. Τηε ιµπλεµεντατιον ανδ συπερϖισιον οφ τηε

Σχηεµε ωιλλ βε µαναγεδ βψ τηε κεψ µαναγεµεντ περσοννελ οφ
τηε Χοµπανψ ωιτη γυιδανχε φροµ τηε Χηαιρµαν ανδ Μαναγινγ
∆ιρεχτορ ανδ τηε Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ ωιτη συππορτ φροµ εξτερναλ
αδϖισορσ ασ µαψ βε νεχεσσαρψ.
7.

8.

9.

Παρ#χυλαρσ
ΣΒΙ Πενσιον Φυνδσ Πϖτ. Λτδ.
Στανδαρδ Χηαρτερεδ Βανκ
Στατε Βανκ οφ Ινδια
Σψνδιχατε Βανκ
Ταµιλναδ Μερχαν!λε Βανκ
Υνιτεδ Βανκ οφ Ινδια
Τοταλ

Τηε αππλιχαντ µαψ ασσεντ το ανψ αλτερατιονσ/ µοδιφιχατιονσ/
αµενδµεντσ το τηε Σχηεµε ορ το ανψ χονδιτιονσ ορ λιµιτατιον
τηατ τηε ΝΧΛΤ ανδ/ορ ανψ οτηερ αυτηοριτψ µαψ δεεµ φιτ
το αππροϖε, διρεχτ ορ ιµποσε ορ ωηιχη µαψ οτηερωισε βε
χονσιδερεδ νεχεσσαρψ, δεσιραβλε ορ αππροπριατε βψ τηε
αππλιχαντ. Τηε αππλιχαντ µαψ ωιτηδραω τηε Σχηεµε ιφ ανψ
αλτερατιον/ µοδιφιχατιον/ αµενδµεντ τηερετο ισ νοτ αχχεπταβλε
το ηιµ. Τηε αππλιχαντ σηαλλ ηαϖε αυτηοριτψ το τακε αλλ συχη στεπσ
ασ µαψ βε νεχεσσαρψ, δεσιραβλε ορ προπερ το ρεσολϖε ανψ δουβτσ,
διφφιχυλτιεσ ορ θυεστιονσ, ωηετηερ βψ ρεασον οφ ανψ διρεχτιϖε
ορ ορδερ οφ τηε ΝΧΛΤ ανδ/ορ ανψ αυτηοριτψ ορ οτηερωισε,
ηοωσοεϖερ αρισινγ ουτ οφ ορ υνδερ ορ βψ ϖιρτυε οφ τηε Σχηεµε
ανδ/ορ ανψ µαττερ χονχερνεδ ορ χοννεχτεδ τηερεωιτη.

Σχηεδυλε − ΙΙ
Ρεπαψµεντ Σχηεδυλε οφ Χλαιµσ οφ Σεχυρεδ Χρεδιτορσ
(Α) Ρεταινεδ ∆εβτ − Ρσ. 500 Χρορεσ

Παρ#χυλαρσ
Ασσετ Χαρε & Ρεχονστρυχ!ον Εντερπρισε
Λτδ.
Αξισ Βανκ Λτδ.
Βανκ οφ Βαροδα
Χορπορα!ον Βανκ
Εξπορτ−Ιµπορτ Βανκ οφ Ινδια
Ι∆ΒΙ Βανκ Λτδ.
ϑΜ Φινανχιαλ Ασσετ Ρεχονστρυχ!ον
Χοµπανψ Λτδ.
Λακσηµι ςιλασ Βανκ Λτδ.
Λιφε Ινσυρανχε Χορπορα!ον οφ Ινδια
ΣΒΙ Πενσιον Φυνδσ Πϖτ. Λτδ.
Στανδαρδ Χηαρτερεδ Βανκ
Στατε Βανκ οφ Ινδια
Σψνδιχατε Βανκ
Ταµιλναδ Μερχαν!λε Βανκ
Υνιτεδ Βανκ οφ Ινδια
Τοταλ

Τηισ Σχηεµε ισ χονδιτιοναλ ανδ συβϕεχτ το:−
α)

Αππροϖαλ οφ τηε Σχηεµε βψ τηε ρεθυισιτε µαϕοριτψ οφ τηε
Σεχυρεδ Χρεδιτορσ, Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ, ΦΧΧΒ Ηολδερσ
ανδ Σηαρεηολδερσ οφ τηε Χοµπανψ.

β)

Σανχτιον οφ τηε Σχηεµε βψ τηε ΝΧΛΤ ασ προϖιδεδ ιν σεχτιον
230 το 232 οφ τηε Αχτ ανδ συβϕεχτ το συχη αλτερατιονσ/
µοδιφιχατιονσ/ αµενδµεντσ, ασ τηε ΝΧΛΤ µαψ δεεµ φιτ
ανδ διρεχτ.

χ)

Συχη οτηερ σανχτιονσ, περµισσιονσ ανδ αππροϖαλσ ασ
µαψ βε ρεθυιρεδ βψ λαω ιν ρεσπεχτ οφ τηε Σχηεµε βεινγ
οβταινεδ.

δ)

Φιλινγ οφ τηε νεχεσσαρψ χερτιφιεδ χοπιεσ οφ τηε σαιδ ορδερ ορ
ορδερσ ωιτη τηε Ρεγιστραρ οφ Χοµπανιεσ, Ωεστ Βενγαλ.

Ιφ ανψ παρτ οφ τηισ Σχηεµε ισ φουνδ το βε υνωορκαβλε ορ ιφ
ιµπλεµεντατιον οφ τηισ Σχηεµε ισ δελαψεδ φορ ανψ ρεασον
ωηατσοεϖερ, τηε σαµε σηαλλ νοτ αφφεχτ τηε ϖαλιδιτψ ορ
ιµπλεµεντατιον οφ τηε οτηερ παρτσ ανδ/ορ προϖισιονσ οφ τηισ
Σχηεµε. Τηε Χοµπανψ σηαλλ ηαϖε ριγητ το ιµπλεµεντ συχη
παρτ(σ) ασ µαψ βε αππλιχαβλε ορ φεασιβλε. Τηε δεχισιον οφ τηε
Χοµπανψ σηαλλ βε φιναλ ανδ βινδινγ ιν τηισ ρεσπεχτ.

Ρεταινεδ ∆εβτ
Παψαβλε ιν 10 Ψεαρσ
7,98,24,437
93,74,29,988
40,75,94,384
1,90,65,151
11,95,01,218
3,50,37,386
72,90,55,326
11,79,12,098
37,78,83,470
2,78,29,241
27,14,78,551
1,65,13,95,398
8,66,71,670
11,41,24,151
2,51,97,531
5,00,00,00,000
Ρσ. (Χρσ)

10. Ιν χασε ρεσπεχτιϖε παρτ οφ τηε Σχηεµε ισ αππροϖεδ βψ
ρεθυισιτε µαϕοριτψ οφ χλασσ/ χλασσεσ οφ χρεδιτορσ/µεµβερσ, ανψ
µοδιφιχατιον οφ ρεσπεχτιϖε πορτιον οφ τηε Σχηεµε προποσεδ βψ
ανψ οτηερ χλασσ ορ χλασσεσ οφ χρεδιτορσ/µεµβερσ σηαλλ νοτ βε
ρεθυιρεδ το βε αππροϖεδ αγαιν βψ τηε χλασσ οφ χρεδιτορ/µεµβερ
ωηο ηασ αλρεαδψ αππροϖεδ τηειρ παρτ οφ τηε Σχηεµε.
Σχηεδυλε − Ι
Αδµι!εδ Χλαιµσ οφ τηε Σεχυρεδ Χρεδιτορσ ασ ον τηε χυτ ο∀ δατε
Ιν Ρσ.
Παρ#χυλαρσ
Ασσετ Χαρε & Ρεχονστρυχ!ον Εντερπρισε Λτδ.
Αξισ Βανκ Λτδ.
Βανκ οφ Βαροδα
Χορπορα!ον Βανκ
Εξπορτ−Ιµπορτ Βανκ οφ Ινδια
Ι∆ΒΙ Βανκ Λτδ.
ϑΜ Φινανχιαλ Ασσετ Ρεχονστρυχ!ον Χοµπανψ Λτδ.
Λακσηµι ςιλασ Βανκ Λτδ.
Λιφε Ινσυρανχε Χορπορα!ον οφ Ινδια

Χλαιµσ Αδµι!εδ
19,48,69,715
1,90,09,84,192
11,56,36,26,442
60,69,04,209
79,91,35,719
17,64,41,590
35,01,16,83,015

Χλαιµσ Αδµι!εδ
55,89,57,579
6,56,42,00,317
2,85,41,13,074
13,35,00,606
83,67,87,754
24,53,43,568
5,10,50,90,792
82,56,60,201
2,64,60,67,255

Φινανχιαλ Ψεαρ

Οπενινγ

2018 − 19
2019−20
2020−21
2021−22
2022−23
2023−24
2024−25
2025−26
2026−27
2027−28
2028−29
Τοταλ

500.00
490.00
470.00
440.00
400.00
350.00
300.00
250.00
190.00
130.00
70.00

Πρινχιπαλ
Ρεπαψµεντ
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
50.00
50.00
60.00
60.00
60.00
70.00
500.00

Ιντερεστ

Χλοσινγ

40.50
39.69
38.07
35.64
32.40
28.35
24.30
20.25
15.39
10.53
5.67
290.79

490.00
470.00
440.00
400.00
350.00
300.00
250.00
190.00
130.00
70.00
−

Χαση
Ουτφλοω
50.50
59.69
68.07
75.64
82.40
78.35
74.30
80.25
75.39
70.53
75.67
790.79

Νοτε: Τηε αβοϖε ρεπαψµεντ σχηεδυλε ηασ βεεν προϖιδεδ φορ
ιλλυστρατιον ασσυµινγ τηε εφφεχτιϖε δατε ασ 1στ Απριλ 2018. Αχτυαλ
ρεπαψµεντ σχηεδυλε ωουλδ βε ρεωορκεδ βασεδ ον τηε αχτυαλ
εφφεχτιϖε δατε.
(Β) Ισσυανχε οφ 40,00,00,000 νεω εθυιτψ σηαρεσ οφ τηε χοµπανψ οφ Φαχε ςαλυε οφ Ρσ.
1 εαχη τοταλλινγ το Ρσ. 40,00,00,000
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Σχηεδυλε − Ις
Αδµιττεδ Χλαιµσ οφ τηε Υνσεχυρεδ Χρεδιτορσ ασ ον τηε χυτ οφφ δατε
Οπερατιοναλ Χρεδιτορσ

(Χ) Ισσυανχε οφ 29,61,169, 0.01% Χοµπυλσορψ Ρεεδεµαβλε Πρεφερενχε Σηαρεσ
(ΧΡΠΣ) οφ Ρσ. 10000 περ ΧΡΠΣ φορ τηε βαλανχε αµουντ αγγρεγατινγ το Ρσ.
29,61,16,90,000∗

Οπεραοναλ Χρεδιτορσ

Συµµαρψ
Σλ. Νο.
Α
Β
Χ
Τοταλ

Παρχυλαρσ
Ρεταινεδ ∆εβτ
Νεω Εθυιτψ Σηαρεσ
ΧΡΠΣ

Αµτ. (Ρσ)
5,00,00,00,000
40,00,00,000
29,61,16,90,000
35,01,16,90,000

(Α) Χλαιµσ Αδµι!εδ
Αρµαδα (Σινγαπορε) Πτε. Λτδ.
Ασσοχιατεδ Ροαδ Χαρριερσ Λιµιτεδ
Αξισ Τρυστεε Σερϖιχεσ Λτδ.
Βρι!ση Μαρινε Λτδ.
Χοεχλεριχι Ασια Πτε. Λτδ.
∆ωαρκα Σαλεσ Αγενχψ
∆αιιχηι Χηυο Κισεν Καισηα
∆εεπακ Ραινσηεδ Βυιλδερσ
Γυπτα Γλοβαλ Ρεσουρχεσ Πϖτ. Λτδ.
∆επαρτµεντ οφ Ινχοµε Ταξ, Μινιστρψ
οφ Φινανχε
ϑινδαλ Στεελ & Ποωερ
Καωασακι Κισεν Καισηα Λτδ.
Οµνιωεαλτη Λεγαλ Πτψ Λτδ.
ΠΧΛ (Σηιππινγ) Πτε. Λτδ.
ΣΒΙ Χαπιταλ Μαρκετσ Λτδ.
Συζλον Γλοβαλ Σερϖιχεσ Λτδ.
Υλτραβυλκ Α/Σ
(Β) Χλαιµσ Αδµι!εδ Λεσσ Χουντερ
Χλαιµσ
Ωολλονγονγ Χοαλ Λτδ.
Ωονγαωιλλι Χοαλ Πτψ Λτδ.
(Χ) Χλαιµσ Νοτ Μαδε
Γαχτελ Τυρνκεψ Προϕεχτσ
Γρεγαριουσ Εστατεσ Ινχορπορατεδ
Σιεµενσ Λτδ.
Τοταλ
Ρουνδεδ Ο∀∗

∗ Τηε ΧΡΠΣ ηασ βεεν ρουνδεδ οφφ (υπωαρδ) µυλτιπλεσ οφ τεν τηουσανδσ φροµ Ρσ
29,61,16,83,015 το Ρσ 29,61,16,90,000 το αϖοιδ χοµπλιχατιονσ ιν ισσυανχε οφ φραχτιοναλ
ΧΡΠΣ
Σχηεδυλε − ΙΙΙ
Αδµιττεδ Χλαιµσ οφ τηε ΦΧΧΒ Ηολδερσ ασ ον τηε χυτ οφφ δατε
ΦΧΧΒ Ηολδερσ
Παρχυλαρσ
Χλαιµσ
Ωρι!εν Ο∀
Παψαβλε
Αδµι!εδ

Ισσυανχε οφ
Εθυιτψ Σηαρεσ
≅ Ρσ. 1 Εαχη
84,00,002
84,00,002

Φαρ Εαστ Χαπιταλ
8,40,00,016
7,56,00,015
Φυνδ Λιµιτεδ
Ινϖεστεχ Βανκ
2,78,82,082
2,50,93,874
27,88,208
27,88,208
(Σωιτζερλανδ) ΑΓ
Τεατρεε
1,21,80,05,910 1,09,62,05,319 12,18,00,591 12,18,00,591
Εντερπρισεσ
Λιµιτεδ
Τοτηιλλ ςεντυρεσ
7,00,00,318
6,30,00,286
70,00,032
70,00,032
Λιµιτεδ
Τοταλ
1,39,98,88,327 1,25,98,99,494 13,99,88,833 13,99,88,833

Χλαιµσ
Αδµι!εδ

50% Αµουντ Ισσυανχε οφ Εθυιτψ σηαρεσ οφ Ρσ. Ισσυανχε οφ 0.01%
Ωρι!εν Ο∀
1 εαχη (1.5% οφ νετ χλαιµ) ΧΡΠΣ (Βαλανχε 48.5%)

1,28,25,23,796
25,80,083
40,95,161
59,53,30,503
61,97,43,255
47,54,258
2,77,95,10,576
13,44,626
25,77,29,151
2,94,40,617

1,28,25,23,796 64,12,61,898
25,80,083
12,90,042
40,95,161
20,47,581
59,53,30,503 29,76,65,252
61,97,43,255 30,98,71,628
47,54,258
23,77,129
2,77,95,10,576 1,38,97,55,288
13,44,626
6,72,313
25,77,29,151 12,88,64,576
2,94,40,617 1,47,20,309

1,92,37,857
38,701
61,427
89,29,958
92,96,149
71,314
4,16,92,659
20,169
38,65,937
4,41,609

62,20,24,041
12,51,340
19,86,153
28,87,35,294
30,05,75,479
23,05,815
1,34,80,62,630
6,52,144
12,49,98,638
1,42,78,699

25,29,53,418
11,63,94,734
1,55,79,404
3,25,75,05,904
4,66,58,750
63,18,31,984
1,64,49,62,736

25,29,53,418 12,64,76,709
11,63,94,734 5,81,97,367
1,55,79,404
77,89,702
3,25,75,05,904 1,62,87,52,952
4,66,58,750 2,33,29,375
63,18,31,984 31,59,15,992
1,64,49,62,736 82,24,81,368
−

37,94,301
17,45,921
2,33,691
4,88,62,589
6,99,881
94,77,480
2,46,74,441
−

12,26,82,407
5,64,51,446
75,56,011
1,57,98,90,363
2,26,29,494
30,64,38,512
79,78,06,927
−

57,39,090
25,70,744
−
2,70,784
4,15,30,859
21,06,205
22,53,61,767

18,55,63,920
8,31,20,716
−
87,55,359
1,34,28,31,113
6,81,00,642
7,28,66,97,144
7,28,67,00,000

3,88,26,06,021
67,13,82,919
−

Νετ Χλαιµσ φορ
Σε!λεµεντ

38,26,06,021
17,13,82,919

1,80,52,286
− 2,76,87,23,945
− 14,04,13,694
16,09,69,27,897 15,02,41,17,822

19,13,03,010
8,56,91,459
−
90,26,143
1,38,43,61,973
7,02,06,847
7,51,20,58,911

∗ Τηε ΧΡΠΣ ηασ βεεν ρουνδεδ οφφ (υπωαρδ) µυλτιπλεσ οφ τεν τηουσανδσ το αϖοιδ χοµπλιχατιονσ
ιν ισσυανχε οφ φραχτιοναλ ΧΡΠΣ
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Βεφορε τηε Νατιοναλ Χοµπανψ Λαω Τριβυναλ, Βενχη ατ Κολκατα
Χ.Α. (ΧΑΑ) Νο. 198/ΚΒ/2018
Ιν τηε µαττερ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013
ΑΝ∆
Ιν τηε µαττερ οφ Σεχτιονσ 230 το 232 ανδ οτηερ αππλιχαβλε προϖισιονσ οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ,
2013 ρεαδ ωιτη τηε Χοµπανιεσ (Χοµπροµισεσ, Αρρανγεµεντσ ανδ Αµαλγαµατιονσ) Ρυλεσ,
2016
ΑΝ∆
Ιν τηε µαττερ οφ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ βετωεεν Αρυν Κυµαρ
ϑαγατραµκα, Προµοτερ Σηαρεηολδερ/Μεµβερ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον)
ανδ τηε Χρεδιτορσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον)
ΓΥϑΑΡΑΤ ΝΡΕ ΧΟΚΕ ΛΙΜΙΤΕ∆, (Ιν Λιθυιδατιον)
α Χοµπανψ ινχορπορατεδ υνδερ τηε Χοµπανιεσ Αχτ,
1956 ανδ ηαϖινγ ιτσ ρεγιστερεδ οφφιχε ατ 22, Χαµαχ Στρεετ,
Βλοχκ Χ, 5τη φλοορ, Κολκατα−700016
......
. Χοµπανψ
Φορµ Νο. ΜΓΤ 11
ΠΡΟΞΨ ΦΟΡΜ
Πυρσυαντ το Σεχτιον 105(6) οφ τηε Χοµπανιεσ Αχτ, 2013 ανδ Ρυλε 19(3) οφ τηε Χοµπανιεσ (Μαναγεµεντ ανδ Αδµινιστρατιον) Ρυλεσ, 2014
Ναµε οφ τηε Σηαρεηολδερ(σ):___________________________________________________________________________________________
Ρεγιστερεδ Αδδρεσσ:__________________________________________________________________________________________________
Ε−µαιλ ιδ:__________________________________________________________________________________________________________
Φολιο Νο./ ∆π Ιδ & Χλιεντ Ιδ Νο.________________________________________________________________________________________
Ι/Ωε, βεινγ τηε µεµβερ(σ), ηολδινγ
(1)

(2)

. σηαρεσ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον) ηερεβψ απποιντ:

Ναµε

. Αδδρεσσ

Ε−µαιλ ιδ

.. Σιγνατυρε

Ναµε

.......................

...

Αδδρεσσ

Ε−µαιλ ιδ
(3)

......................

.. Σιγνατυρε

Ναµε

......................
.......................

...

.. Αδδρεσσ

Ε−µαιλ ιδ

.. Σιγνατυρε

ορ φαιλινγ ηιµ/ηερ

ορ φαιλινγ ηιµ/ηερ
.......................

.......................

.

...

..

ορ φαιλινγ ηιµ/ηερ

ασ µψ/ουρ προξψ, το αχτ φορ µε/υσ ατ τηε µεετινγ οφ τηε Σηαρεηολδερσ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον) το βε ηελδ ατ Μερχηαντσ
Χηαµβερ οφ Χοµµερχε & Ινδυστρψ, 15Β Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα − 700001, ον Μονδαψ, 16τη ϑυλψ, 2018 ατ 10:00 Α.Μ. ανδ ατ ανψ
αδϕουρνµεντ ορ αδϕουρνµεντσ τηερεοφ, το ϖοτε φορ µε/υσ φορ τηε πυρποσε οφ χονσιδερινγ ανδ, ιφ τηουγητ φιτ, αππροϖινγ, ωιτη ορ ωιτηουτ
µοδιφιχατιον(σ), τηε ρεσολυτιονσ ασ αρε ινδιχατεδ βελοω:
Ρεσολυτιον
Νο.
1.

Ρεσολυτιονσ
Αππροϖαλ οφ Χοµποσιτε Σχηεµε οφ Χοµπροµισε ανδ Αρρανγεµεντ βετωεεν Αρυν Κυµαρ ϑαγατραµκα, Προµοτερ Σηαρεηολδερ
οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον) ανδ Χρεδιτορσ ανδ Σηαρεηολδερσ οφ Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ (Ιν Λιθυιδατιον)

Σιγνεδ τηισ
Σιγνατυρε οφ Σηαρεηολδερ(σ)

δαψ οφ

Αφφιξ
Ρεϖενυε
Σταµπ

.2018
..

Νοτε:
1.

Τηισ φορµ οφ προξψ ιν ορδερ το βε εφφεχτιϖε σηουλδ βε δυλψ χοµπλετεδ ανδ δεποσιτεδ ατ τηε Ρεγιστερεδ Οφφιχε οφ τηε Χοµπανψ, νοτ λεσσ
τηαν 48 ηουρσ βεφορε τηε χοµµενχεµεντ οφ Μεετινγ.

2.

Φορ τηε τεξτ οφ τηε Ρεσολυτιον, Στατεµεντ & Νοτεσ, πλεασε ρεφερ το τηε Νοτιχε χονϖενινγ τηε Μεετινγ δατεδ 5τη ϑυνε, 2018.
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Ρουτε Μαπ οφ τηε Μεετινγ ςενυε

ςενυε : Μερχηαντσ Χηαµβερ οφ Χοµµερχε & Ινδυστρψ
Αδδρεσσ : 15Β Ηεµαντα Βασυ Σαρανι, Κολκατα  700 001

Ιφ Υνδελιϖερεδ, πλεασε ρετυρν το :
Μρ Συµιτ Βινανι, Χηαιρπερσον οφ τηε Μεετινγ
Γυϕαρατ ΝΡΕ Χοκε Λιµιτεδ
22, Χαµαχ Στρεετ, Βλοχκ ∋Χ∋, 5τη Φλοορ
Κολκατα − 700 016
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GUJARAT NRE COKE LIMITED
(Company undergoing Liquidation under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
22, Camac Street, Block - C, 5th Floor, Kolkata - 700 016
Phone : 033 2289 1471 ; Fax : 033 2289 1470
Email : info@gujaratnre.com; Web: www.gujaratnre.com
CIN: L51909WB1986PLC040098
MEETING OF THE SHAREHOLDERS ON MONDAY, 16TH JULY, 2018 AT 10:00 A.M

1. Name and Registered :
Address of Sole / First
Named Shareholder

2. Name of the Joint
Shareholder(s), if any

:

3. Registered Folio No./
DP ID & Client ID

:

4. Number of Share(s) held
Equity Share
:
“B” Equity Share

:

ATTENDANCE SLIP
I/We hereby record my/our presence at the meeting of the Shareholders of Gujarat NRE Coke Limited
(In Liquidation), convened pursuant to the Order dated 15th May, 2018 of the Hon’ble National Company
Law Tribunal, Kolkata Bench in C.A.(CAA) NO. 198/KB/2018, at Merchants’ Chamber of Commerce &
Industry, 15B Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700 001 on Monday, 16th July, 2018 at 10:00 a.m.

____________________________
Name of Proxy (in BLOCK LETTERS)
Date:
Place:
Note: Please refer to the e-voting particulars stated at the back.

________________________________
Signature of Shareholder/Proxy

The Electronic Voting Particulars are set out below:
EVEN
Type of Share

(Electronic Voting

User ID

PAN

Event Number)
Equity Share

180530006

“B” Equity Share

180530008

The Electronic Voting facility will be available during the following voting period:
Commencement of Remote E-Voting
End of Remote E-Voting
13th July, 2018 at 9:00 A.M. (IST)

15th July, 2018 at 5:00 P.M. (IST)

Please read the instructions given in the Notice of the Meeting carefully before voting electronically.

