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CCoorrppoorraattee  IInnffoorrmmaattiioonn  

  
CCoorrppoorraattee  //  RReeggiisstteerreedd  OOffffiiccee    AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd    

OOlldd..  NNoo,,  NNeeww..  NNoo  2299,,  22nndd  FFlloooorr,,  
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CCIINN      LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  
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CCoommpplliiaanncceess  OOffffiicceerr  
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MM//ss..  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

CCIINN::  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

RReeggdd..OOffffiiccee::  NNeeww  NNoo..2299,,  OOlldd  NNoo..1122,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,  22nndd  FFlloooorr,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  660000  000077..  PPhh::  004444  ––  44885599  11222211    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aasshhrraammoonnlliinnee..iinn    WWeebbssiittee::  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn;;  

  
NNOOTTIICCEE  OOFF  TTHHEE  AANNNNUUAALL  GGEENNEERRAALL  MMEEEETTIINNGG  

  

NNoottiiccee  iiss  hheerreebbyy  ggiivveenn  tthhaatt  tthhee  3311sstt  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  TThhuurrssddaayy,,  2299sstt  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222  aatt  1100::0000  AA..MM  tthhrroouugghh  VViiddeeoo  

CCoonnffeerreenncciinngg  oorr  OOtthheerr  AAuuddiioo  VViiddeeoo  MMeeaannss  ffrroomm  tthhee  RReeggiisstteerreedd  OOffffiiccee  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ssiittuuaatteedd  aatt  OOlldd  NNoo..1122,,  NNeeww  NNoo..2299,,  22nndd  FFlloooorr,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,  

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  --  660000  000077  ttoo  ttrraannssaacctt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbuussiinneessss::  

  

OORRDDIINNAARRYY  BBUUSSIINNEESSSS::  

IItteemm  NNoo..  11  

TToo  CCoonnssiiddeerr  aanndd  aaddoopptt  tthhee  aauuddiitteedd  BBaallaannccee  SShheeeett  &&  PPrrooffiitt  aanndd  LLoossss  aaccccoouunntt  ooff  

tthhee  ccoommppaannyy  ffoorr  tthhee  FFiinnaanncciiaall  yyeeaarr  EEnnddeedd  3311sstt  MMaarrcchh  22002222  aanndd  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  

tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ((tthhee  BBooaarrdd))  aanndd  AAuuddiittoorrss  tthheerreeoonn..    

  

““RREESSOOLLVVEEDD  TTHHAATT,,  tthhee  aauuddiitteedd  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  

tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  eennddeedd  MMaarrcchh  3311,,  22002222  aanndd  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  aanndd  AAuuddiittoorrss  tthheerreeoonn  llaaiidd  bbeeffoorree  tthhiiss  mmeeeettiinngg,,  bbee  aanndd  aarree  

hheerreebbyy  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  aaddoopptteedd..””  

  

IItteemm  NNoo..  22  

TToo  AAppppooiinntt  aa  DDiirreeccttoorr  iinn  ppllaaccee  ooff  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  ((DDIINN..  0066993322444488))  wwhhoo  

rreettiirreess  bbyy  rroottaattiioonn  aanndd  bbeeiinngg  eelliiggiibbllee  ooffffeerrss  hheerrsseellff  ffoorr  rree--aappppooiinnttmmeenntt..  

  

““RREESSOOLLVVEEDD  TTHHAATT,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  115522  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  ((DDIINN..  0066993322444488)),,  wwhhoo  rreettiirreess  

bbyy  rroottaattiioonn  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  aanndd  bbeeiinngg  eelliiggiibbllee  hhaass  ooffffeerreedd  hheerrsseellff  ffoorr  rree--

aappppooiinnttmmeenntt,,  bbee  aanndd  iiss  hheerreebbyy  rree--aappppooiinntteedd  aass  aa  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy,,  lliiaabbllee  ttoo  rreettiirree  bbyy  rroottaattiioonn..””  
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IItteemm  NNoo..  33  

RRee--AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss..  

  

TToo  CCoonnssiiddeerr  aanndd  iiff  tthhoouugghhtt  ffiirr,,  ttoo  ppaassss  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  mmooddiiffiiccaattiioonn((ss)),,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreessoolluuttiioonn  aass  aann  OOrrddiinnaarryy  RReessoolluuttiioonn::  

  

““RREESSOOLLVVEEDD  TTHHAATT  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  113399,,  114411,,  114422  aanndd  aallll  

ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss,,  iiff  aannyy,,  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  rreeaadd  wwiitthh  tthhee  

ccoommppaanniieess  ((AAuuddiitt  aanndd  AAuuddiittoorrss))  RRuulleess,,  22001144,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  ssttaattuuttoorryy  

mmooddiiffiiccaattiioonn((ss))  oorr  rree--eennaaccttmmeenntt  tthheerreeooff))  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  RRuulleess  mmaaddee  

tthheerreeuunnddeerr,,  aanndd  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeee  aanndd  bbooaarrdd  

ooff  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo,,  CChhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaannttss  

((FFiirrmm  rreeggiissttrraattiioonn  nnoo..  0022994477SS)),,  bbee  aanndd  aarree  hheerreebbyy  rreeaappppooiinntteedd  aass  ssttaattuuttoorryy  aauuddiittoorrss  

ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  ttoo  hhoolldd  ooffffiiccee  ffoorr  aa  sseeccoonndd  tteerrmm  ooff  ffiivvee  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  

ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  3311sstt  AAGGMM  uunnttiill  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  3366tthh  AAGGMM,,  aatt  ssuucchh  

rreemmuunneerraattiioonn  aanndd  oouutt  ooff  ppoocckkeett  eexxppeennsseess,,  aass  mmaayy  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd  ooff  

ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  

  

““RREESSOOLLVVEEDD  FFUURRTTHHEERR  TTHHAATT,,  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  bbee  aanndd  aarree  

hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddeecciiddee  aanndd//oorr  aalltteerr  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  

aappppooiinnttmmeenntt  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  ssuubbsseeqquueenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarrss  aass  iitt  mmaayy  

ddeeeemm  iitt..””  

  

SSppeecciiaall  BBuussiinneessss::  

IItteemm  NNoo..  44  

AApppprroovvaall  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa,,  WWhhoollee  ttiimmee  

DDiirreeccttoorr  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteennuurree  ooff  sseerrvviiccee..    

  

TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd,,  iiff  tthhoouugghhtt  ffiitt,,  ttoo  ppaassss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessoolluuttiioonn  aass  aa  SSppeecciiaall  

RReessoolluuttiioonn::    

  

““RREESSOOLLVVEEDD  TTHHAATT,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  SSeeccttiioonn  119966,,  119977  aanndd  119988  rreeaadd  wwiitthh  SScchheedduullee  VV  

aanndd  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  ooff  CCoommppaanniieess  AAcctt  22001133  aanndd  CCoommppaanniieess  

((AAppppooiinnttmmeenntt  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  ooff  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell))  RRuulleess  22001144  iinncclluuddiinngg  

aannyy  ssttaattuuttoorryy  MMooddiiffiiccaattiioonn  oorr  rree--eennaaccttmmeenntt  tthheerreeooff,,  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  bbee  

aanndd  iiss  hheerreebbyy  aaccccoorrddeedd  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  aass  

WWhhoollee  ttiimmee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteerrmm,,  tthhaatt  iiss  ffrroomm  0011sstt  AApprriill,,  

22002222  ttoo  3311sstt    MMaarrcchh,,  22002244,,  aass  sseett  oouutt  iinn  tthhee  eexxppllaannaattoorryy  ssttaatteemmeenntt  aaccccoommppaannyyiinngg  

tthhee  nnoottiiccee  wwiitthh  lliibbeerrttyy  aanndd  aauutthhoorriittyy  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd    
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ttoo  aass  ““tthhee  BBooaarrdd””  wwhhiicchh  tteerrmm  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  

RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  BBooaarrdd))  ttoo  aalltteerr  aanndd  vvaarryy  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  

ssaaiidd  rreemmuunneerraattiioonn  aass  iitt  mmaayy  ddeeeemm  ffiitt  aanndd  aass  mmaayy  bbee  aacccceeppttaabbllee  ttoo  MMrrss..  SSaannggiittaa  

TTaattiiaa  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  SScchheedduullee  VV  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt  22001133  oorr  aannyy  

aammeennddmmeennttss  tthheerreettoo  oorr  aannyy  rree--eennaaccttmmeenntt  tthheerreeooff..””  

  

““RREESSOOLLVVEEDD  TTHHAATT,,  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aabbsseennccee  oorr  iinnaaddeeqquuaaccyy  ooff  pprrooffiittss  iinn  aannyy  

ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteennuurree  ooff  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa,,  tthhee  ccoommppaannyy  wwiillll  

ppaayy  rreemmuunneerraattiioonn  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  SSeeccttiioonn  IIII  PPaarrtt  IIII  ooff  SScchheedduullee  VV  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  

AAcctt  22001133  aass  mmiinniimmuumm  rreemmuunneerraattiioonn..””  

  

““RREESSOOLLVVEEDD  FFUURRTTHHEERR  TTHHAATT,,  tthhee  BBooaarrdd  bbee  aanndd  iiss  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddoo  aallll  

aaccttss  aanndd  ttaakkee  aallll  ssuucchh  sstteeppss  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy,,  pprrooppeerr  oorr  eexxppeeddiieenntt  ttoo  ggiivvee  eeffffeecctt  

ttoo  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn””..  

  

IItteemm  NNoo..  55  

AApppprroovvaall  ffoorr  RReellaatteedd  PPaarrttyy  TTrraannssaaccttiioonnss    

TToo  CCoonnssiiddeerr  aanndd  iiff  tthhoouugghhtt  ffiitt  ttoo  ppaassss,,  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  mmooddiiffiiccaattiioonnss,,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreessoolluuttiioonn  aass  aann  oorrddiinnaarryy  rreessoolluuttiioonn..  

  

““RREESSOOLLVVEEDD  TTHHAATT  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  118855  aanndd  118888  rreeaadd  wwiitthh  

RRuullee  1155  ooff  CCoommppaanniieess  ((MMeeeettiinnggss  ooff  BBooaarrdd  aanndd  iittss  PPoowweerrss))  RRuulleess,,  22001144,,  RReegguullaattiioonn  

2233  ((44))  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLOODDRR))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155,,  ((tthhee  ‘‘LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss’’))  aass  

aammeennddeedd,,    tthhee  CCoommppaannyy’’ss  PPoolliiccyy  oonn  RReellaatteedd  ppaarrttyy  TTrraannssaaccttiioonnss  aanndd  aannyy  ootthheerr    

aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  iinncclluuddiinngg  aannyy  aammeennddmmeennttss  tthheerreettoo  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee,,  

ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  bbee  aanndd  iiss  hheerreebbyy  aaccccoorrddeedd  ffoorr  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  

CCoonnttrraacctt((ss)),,  aarrrraannggeemmeenntt((ss)),,    ttrraannssaaccttiioonn((ss))  wwiitthh  aa  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  aass  ppeerr  tthhee  cchhaarrtt  

aappppeennddeedd  bbeellooww,,  wwiitthhiinn    tthhee  mmeeaanniinngg  ooff    22  ((7766))  ooff  tthhee  ccoommppaanniieess  aacctt  22001133,,  aanndd  

RReegguullaattiioonn  22  ((11))  ((zzbb))  ooff  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  ffoorr  pprroovviiddiinngg  bbuussiinneessss  ppuurrppoossee,,  aass  

bbrriieeffllyy  ddeettaaiilleedd  iinn  tthhee  eexxppllaannaattoorryy  ssttaatteemmeenntt  aannnneexxeedd  tthheerreettoo,,  ffoorr  lleennddiinngg  aanndd  

bboorrrroowwiinnggss  tteerrmm  llooaannss  ttoo  tthheemm  iinn  tthhee  oorrddiinnaarryy  ccoouurrssee  ooff  bbuussiinneessss  ((aatt  AArrmm’’ss  LLeennggtthh  

BBaassiiss))  aatt  rraattee  ooff  iinntteerreesstt  aass  pprreevvaaiilliinngg  iinn    tthhee  mmaarrkkeett,,  iinn  mmuullttiippllee  ttrraanncchheess,,  pprroovviiddeedd  

tthhaatt  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  oouuttssttaannddiinngg  aatt  aannyy  ppooiinntt  ooff  ttiimmee  wwiillll  nnoott  eexxcceeeedd  aass  ppeerr  tthhee  

bbeellooww  ttaabbllee::--    
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SS..nnoo  
NNaammee  ooff  tthhee  

RReellaatteedd  

PPaarrttyy  

NNaattuurree  ooff  

RReellaattiioonnsshhiipp  

NNaattuurree  ooff  

ttrraannssaaccttiioonn  

MMaaxxiimmuumm  

LLiimmiitt  

UUppttoo  

RRss..  

PPeerriioodd  

CCoommmmeenncciinngg  

FFrroomm  TToo  

11  

KKrreeoonn  

FFiinnnnaanncciiaall  

SSeerrvviicceess  

LLiimmiitteedd  

EEnntteerrpprriisseess  oovveerr  

wwhhiicchh  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  

PPeerrssoonnnneell  aarree  

aabbllee  ttoo  eexxeerrcciissee  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnfflluueennccee 

LLeennddiinngg  

LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  
3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

22  

OOppttii  PPrroodduuccttss  

PPrriivvaattee  

LLiimmiitteedd  

EEnntteerrpprriisseess  oovveerr  

wwhhiicchh  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  

PPeerrssoonnnneell  aarree  

aabbllee  ttoo  eexxeerrcciissee  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnfflluueennccee 

LLeennddiinngg  

LLooaannss  
1155  

CCrroorreess  

3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

33  

TTaattiiaa  GGlloobbaall  

VVeennnnttuurree  

LLiimmiitteedd  

EEnntteerrpprriisseess  oovveerr  

wwhhiicchh  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  

PPeerrssoonnnneell  aarree  

aabbllee  ttoo  eexxeerrcciissee  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnfflluueennccee 

LLeennddiinngg  

LLooaannss  
1155  

CCrroorreess  
3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

44..  
MMrrss..  SSaannggiittaa  

TTaattiiaa  
WWhhoollee  TTiimmee  

DDiirreeccttoorr  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

55..  

TTaattiiaa  JJaaiinn  

PPaannnnaallaall  

SSaammppaatthhllaall  
DDiirreeccttoorr  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

  

““RREESSOOLLVVEEDD  FFUURRTTHHEERR  TTHHAATT  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  bbee  aanndd  iiss  hheerreebbyy  

aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ttaakkee  ssuucchh  sstteeppss  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  oobbttaaiinniinngg  aapppprroovvaallss,,  ccoonnttrraaccttuuaall  

oorr  ootthheerrwwiissee,,  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  aanndd  ttoo  sseettttllee  aallll  mmaatttteerrss  

aarriissiinngg  oouutt  ooff  aanndd  iinncciiddeennttaall  tthheerreettoo,,  aanndd  ttoo  ssiiggnn  aanndd  eexxeeccuuttee  aallll  ddeeeeddss,,  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  

ddooccuummeennttss  tthhaatt  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd    ggeenneerraallllyy  ttoo  ddoo  aallll  aaccttss,,  

ddeeeeddss,,  mmaatttteerrss  aanndd  tthhiinnggss  tthhaatt  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy,,  pprrooppeerr,,  eexxppeeddiieenntt  oorr  iinncciiddeennttaall  tthheerreettoo  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ggiivviinngg  eeffffeecctt  ttoo  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..””  
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““RREESSOOLLVVEEDD  FFUURRTTHHEERR  TTHHAATT  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  bbee  aanndd  iiss  

hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aaccttuuaall  ssuummss  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  

ttrraannssaaccttiioonn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aanndd  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  rreellaatteedd  tthheerreettoo  aanndd  aallll  

ootthheerr  mmaatttteerrss  aarriissiinngg  oouutt  ooff  oorr  iinncciiddeennttaall  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ttrraannssaaccttiioonn..””  

  

BByy  OOrrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

    FFoorr  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

SSdd//--  

MMaarryy  BBeelliinnddaa  JJyyoottssnnaa  SS  

CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy    

PPllaaccee::  CChheennnnaaii      

DDaattee::  0011..0099..22002222  

  
  

NNOOTTEESS::  

  

11..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  mmaassssiivvee  oouuttbbrreeaakk  ooff  tthhee  CCOOVVIIDD  ––  1199  PPaannddeemmiicc,,  PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  

CCiirrccuullaarr  NNoo  1144  //  22002200  ddaatteedd  AApprriill  0088,,  22002200,,  CCiirrccuullaarr  NNoo..  1177  //  22002200  ddaatteedd  

AApprriill  1133,,  22002200  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss  ((““MMCCAA””))  ffoolllloowweedd  bbyy  

CCiirrccuullaarr  NNoo..  2200  //  22002200  ddaatteedd  MMaayy  0055,,  22002200  aanndd  CCiirrccuullaarr  NNoo..  0022  //  22002211  ddaatteedd  

JJaannuuaarryy  1133,,  22002211  ((HHeerreeiinnaafftteerr  CCoolllleeccttiivveellyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““MMCCAA  CCiirrccuullaarrss””))  

aanndd  ‘‘SSEEBBII’’  CCiirrccuullaarr  NNoo..  SSEEBBII  //  HHOO  //  CCFFDD  //  CCMMDD  11  //  CCIIRR  //  PP  //  22002200  //  7799  

ddaatteedd  1122tthh  MMaayy  22002200  ffoolllloowweedd  bbyy  CCiirrccuullaarr  NNoo..  SSEEBBII  //  HHOO  //  CCFFDD  //  CCMMDD  22  //  

CCIIRR  //  PP  //  22002211  //  1111  ddaatteedd  1155tthh  JJaannuuaarryy,,  22002211  ((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  

““SSEEBBII  CCiirrccuullaarrss””)),,  tthhee  hhoollddiinngg  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ((““AAGGMM””))  

tthhrroouugghh  VViiddeeoo  CCoonnffeerreenncciinngg  ((““VVCC””))  //  OOtthheerr  AAuuddiioo  VViissuuaall  MMeeaannss  ((““OOVVAAMM””))  iiss  

ppeerrmmiitttteedd  wwiitthhoouutt  tthhee  PPhhyyssiiccaall  pprreesseennccee  ooff  tthhee  MMeemmbbeerrss  aatt  aa  CCoommmmoonn  

VVeennuuee..  

  

IInn  CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ((““AACCTT””)),,  SSEEBBII  

((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155  ((““SSEEBBII  

LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss””)),,  MMCCAA  CCiirrccuullaarrss  aanndd  SSEEBBII  CCiirrccuullaarrss,,  tthhee  AAGGMM  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  iiss  hheelldd  tthhrroouugghh  VVCC  //  OOAAVVMM..  TThhee  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  AAGGMM  sshhaallll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  RReeggiisstteerreedd  OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  

tthhee  ddeeeemmeedd  vveennuuee  ooff  tthhee  AAGGMM..    

  

22..  PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  aa  MMeemmbbeerr  eennttiittlleedd  ttoo  

aatttteenndd  aanndd  vvoottee  aatt  tthhee  AAGGMM  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  aappppooiinntt  aa  pprrooxxyy  ttoo  aatttteenndd  aanndd  vvoottee  

oonn  hhiiss//hheerr  bbeehhaallff  aanndd  tthhee  pprrooxxyy  nneeeedd  nnoott  bbee  aa  MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  SSiinnccee  

tthhee  3311sstt  AAGGMM  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  tthhrroouugghh  VVCC  //  OOAAVVMM  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  MMCCAA  CCiirrccuullaarrss  aanndd  SSEEBBII  CCiirrccuullaarrss,,  pphhyyssiiccaall  aatttteennddaannccee  ooff  SShhaarreehhoollddeerrss  

hhaass  bbeeeenn  ddiissppeennsseedd  wwiitthh..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  ffaacciilliittyy  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  pprrooxxiieess  

bbyy  tthhee  MMeemmbbeerrss  wwiillll  nnoott  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  3311sstt  AAGGMM  aanndd  hheennccee  tthhee  

PPrrooxxyy  FFoorrmm  aanndd  AAtttteennddaannccee  SSlliipp  aarree  nnoott  aannnneexxeedd  ttoo  tthhiiss  NNoottiiccee..  
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33..  IInnssttiittuuttiioonnaall  //  CCoorrppoorraattee  SShhaarreehhoollddeerrss  ((ii..ee..  ootthheerr  tthhaann  iinnddiivviidduuaallss  //  HHUUFF,,  NNRRII,,  

eettcc..))  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  sseenndd  aa  ssccaannnneedd  ccooppyy  ooff  iittss  BBooaarrdd  oorr  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  

RReessoolluuttiioonn//AAuutthhoorriizzaattiioonn  eettcc..,,  ((PPDDFF//JJPPGG  FFoorrmmaatt))  aauutthhoorriizziinngg  iittss  

rreepprreesseennttaattiivvee  ttoo  aatttteenndd  aanndd  vvoottee  oonn  iittss  bbeehhaallff  aatt  tthhee  AAGGMM  tthhrroouugghh  VVCC  //  

OOAAVVMM..  TThhee  ssaaiidd  RReessoolluuttiioonn  //  AAuutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  bbyy  

eemmaaiill  tthhrroouugghh  iittss  rreeggiisstteerreedd  eemmaaiill  aatt  iinnffoo@@aasshhrraammoonnlliinnee..iinn  wwiitthh  aa  ccooppyy  

mmaarrkkeedd  ttoo  hheellppddeesskk..eevvoottiinngg@@ccddsslliinnddiiaa..ccoomm..  

  

44..  IInn  ccaassee  ooff  jjooiinntt  hhoollddeerrss,,  tthhee  MMeemmbbeerr  wwhhoossee  nnaammee  aappppeeaarrss  aass  tthhee  ffiirrsstt  hhoollddeerr  iinn  

tthhee  oorrddeerr  ooff  nnaammeess  aass  ppeerr  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  bbee  

eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  dduurriinngg  tthhee  AAGGMM..  

  

55..  MMeemmbbeerrss  ppaarrttiicciippaattiinngg  aatt  tthhee  AAGGMM  tthhrroouugghh  VVCC//OOAAVVMM  wwiillll  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  rreecckkoonniinngg  tthhee  qquuoorruumm  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  110033  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  

22001133..  

  

66..  TThhee  rreellaattiivvee  eexxppllaannaattoorryy  ssttaatteemmeenntt,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  sseeccttiioonn  110022  ((22))  ooff  tthhee  

ccoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  sseettttiinngg  oouutt  mmaatteerriiaall  ffaaccttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  

bbuussiinneessss  uunnddeerr  iitteemm  nnooss..  44  &&  55  ooff  tthhee  NNoottiiccee  iiss  aannnneexxeedd  hheerreettoo..    TThhee  rreelleevvaanntt  

ddeettaaiillss  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  3366  ((33))  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  &&  

DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155rreeaadd  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  ooff  

SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrdd  22  oonn  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  

CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarriieess  ooff  IInnddiiaa  aanndd  ootthheerr  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iiff  aannyy,,  iinn  rreessppeecctt  

ooff  ddiirreeccttoorr  sseeeekkiinngg  rree--aappppooiinnttmmeenntt  rreellaattiinngg  ttoo  iitteemm  NNoo..  33  ttoo  55  iiss  aallssoo  aannnneexxeedd  

ttoo  tthhiiss  NNoottiiccee..  

  

77..  TThhee  RReeggiisstteerr  ooff  MMeemmbbeerrss  aanndd  sshhaarree  ttrraannssffeerr  bbooookkss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  rreemmaaiinn  

cclloosseedd  ffrroomm  FFrriiddaayy,,  2233sstt  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222  ttoo  TThhuurrssddaayy,,  2299tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222  

((bbootthh  ddaayyss  iinncclluussiivvee))  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg..  

  

88..  IInn  lliinnee  wwiitthh  MMCCAA  CCiirrccuullaarrss  aanndd  SSEEBBII  CCiirrccuullaarrss,,  tthhee  NNoottiiccee  ooff  tthhee  AAGGMM  aalloonngg  

wwiitthh  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22002211--  22002222  iiss  bbeeiinngg  sseenntt  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ttoo  aallll  tthhee  MMeemmbbeerrss  

wwhhoossee  eemmaaiill  aaddddrreesssseess  aarree  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy  //  DDeeppoossiittoorriieess..  

MMeemmbbeerr  mmaayy  nnoottee  tthhaatt  NNoottiiccee  aanndd  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22002211  --  22002222  hhaass  bbeeeenn  

uuppllooaaddeedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn..      TThhee  

NNoottiiccee  aanndd  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ccaann  aallssoo  bbee  aacccceesssseedd  ffrroomm  tthhee  wweebbssiitteess  ooff  tthhee  SSttoocckk  

EExxcchhaannggeess  ii..ee..  BBSSEE  LLiimmiitteedd  aatt  wwwwww..bbsseeiinnddiiaa..ccoomm  aanndd  aallssoo  ffrroomm  tthhee  wweebbssiittee  ooff  

CCDDSSLL  ((aaggeennccyy  ffoorr  pprroovviiddiinngg  tthhee  RReemmoottee  ee--VVoottiinngg  ffaacciilliittyy))  ii..ee..  

wwwwww..eevvoottiinnggiinnddiiaa..ccoomm..    

  

99..  MMeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iinnttiimmaattee  cchhaannggeess,,  iiff  aannyy,,  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthheeiirr  nnaammee,,  

ppoossttaall  aaddddrreessss,,  eemmaaiill  aaddddrreessss,,  tteelleepphhoonnee//  mmoobbiillee  nnuummbbeerrss,,  PPeerrmmaanneenntt  

AAccccoouunntt  NNuummbbeerr  ((PPAANN)),,  mmaannddaatteess,,  nnoommiinnaattiioonnss,,  ppoowweerr  ooff  aattttoorrnneeyy,,  bbaannkk  

ddeettaaiillss  ssuucchh  aass,,  nnaammee  ooff  tthhee  bbaannkk  aanndd  bbrraanncchh  ddeettaaiillss,,  bbaannkk  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr,,  

MMIICCRR  ccooddee,,  IIFFSSCC  ccooddee,,  eettcc..,,  ttoo  tthheeiirr  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaannttss  iinn  ccaassee  tthhee  

sshhaarreess  aarree  hheelldd  bbyy  tthheemm  iinn  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  aanndd  ttoo  RReeggiissttrraarr  aanndd  SShhaarree  

TTrraannssffeerr  AAggeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  ii..ee..,,  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd  

iinn  ccaassee  tthhee  sshhaarreess  aarree  hheelldd  bbyy  tthheemm  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm..  

mailto:info@ashramonline.in
mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com
http://www.ashramonline.in/
http://www.evotingindia.com/
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1100..  SSEEBBII  vviiddee  iittss  CCiirrccuullaarr  NNoo..  SSEEBBII//HHOO//MMIIRRSSDD//DDOOPP11//  CCIIRR//PP//22001188//7733  ddaatteedd  

AApprriill  2200,,  22001188  hhaass  mmaannddaatteedd  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  PPAANN  ((PPeerrmmaanneenntt  AAccccoouunntt  

NNuummbbeerr))  aanndd  BBaannkk  AAccccoouunntt  ddeettaaiillss  ffoorr  aallll  sseeccuurriittyy  hhoollddeerrss..  MMeemmbbeerrss  hhoollddiinngg  

sshhaarreess  iinn  ddeemmaatt  ffoorrmm  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  PPAANN  aanndd  BBaannkk  AAccccoouunntt  

ddeettaaiillss  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaanntt((ss))  aalloonngg  wwiitthh  aa  sseellff--aatttteesstteedd  

ccooppyy  ooff  PPAANN  aanndd  oorriiggiinnaall  ccaanncceelllleedd  cchheeqquuee..  TThhee  oorriiggiinnaall  ccaanncceelllleedd  cchheeqquuee  

sshhoouulldd  bbeeaarr  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  MMeemmbbeerr..  IInn  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee,,  MMeemmbbeerrss  aarree  

rreeqquueesstteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  ccooppyy  ooff  bbaannkk  ppaassssbbooookk//ssttaatteemmeenntt  aatttteesstteedd  bbyy  tthhee  

bbaannkk..  MMeemmbbeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  ccaann  ssuubbmmiitt  tthhee  aaffoorreessaaiidd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  SShhaarree  TTrraannssffeerr  AAggeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

1111..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  RReegguullaattiioonn  4400  ooff  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  aass  aammeennddeedd  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm,,  AApprriill  11,,  22001199,,  sseeccuurriittiieess  ooff  lliisstteedd  

ccoommppaanniieess  ccaann  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  oonnllyy  iinn  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm,,  eexxcceepptt  iinn  ccaassee  ooff  

rreeqquueesstt  rreecceeiivveedd  ffoorr  ttrraannssmmiissssiioonn  oorr  ttrraannssppoossiittiioonn  ooff  sseeccuurriittiieess..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  

tthhee  MMeemmbbeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  

ccoonnvveerrttiinngg  tthheeiirr  hhoollddiinnggss  ttoo  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  ttoo  eelliimmiinnaattee  aallll  rriisskkss  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  pphhyyssiiccaall  sshhaarreess  aanndd  ffoorr  eeaassee  ooff  ppoorrttffoolliioo  mmaannaaggeemmeenntt..  

FFuurrtthheerr,,  SSEEBBII  vviiddee  iittss  cciirrccuullaarr  nnoo..  SSEEBBII//HHOO//MMIIRRSSDD//RRTTAAMMBB//  

CCIIRR//PP//22002200//223366  ddaatteedd  DDeecceemmbbeerr  22,,  22002200  hhaadd  ffiixxeedd  MMaarrcchh  3311,,  22002211  aass  tthhee  

ccuutt--ooffff  ddaattee  ffoorr  rree--llooddggmmeenntt  ooff  ttrraannssffeerr  ddeeeeddss  aanndd  sshhaarreess  tthhaatt  aarree  rree--llooddggeedd  

ffoorr  ttrraannssffeerr  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  oonnllyy  iinn  ddeemmaatt  mmooddee..  AAllll  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  

rreessppeecctt  ooff  sshhaarree  ttrraannssffeerrss  ddeemmaatteerriiaalliizzaattiioonn  aanndd  cchhaannggee  iinn  tthhee  aaddddrreessss  ooff  tthhee  

MMeemmbbeerrss  mmaayy  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  SShhaarree  TTrraannssffeerr  AAggeenntt  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy,,  ii..ee..,,  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd..  

  

1122..  MMeemmbbeerrss  ccaann  aavvaaiill  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  nnoommiinnaattiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  sshhaarreess  hheelldd  bbyy  

tthheemm  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  7722  ooff  tthhee  AAcctt..  MMeemmbbeerrss  ddeessiirriinngg  ttoo  

aavvaaiill  tthhiiss  ffaacciilliittyy  mmaayy  sseenndd  tthheeiirr  nnoommiinnaattiioonn  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  FFoorrmm  NNoo..  SSHH--

1133  dduullyy  ffiilllleedd  iinn  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  SShhaarree  TTrraannssffeerr  AAggeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  

ii..ee..,,  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd..  MMeemmbbeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  

ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaannttss  ffoorr  

aavvaaiilliinngg  tthhiiss  ffaacciilliittyy..  IIff  aa  MMeemmbbeerr  ddeessiirreess  ttoo  ccaanncceell  tthhee  eeaarrlliieerr  nnoommiinnaattiioonn  aanndd  

rreeccoorrdd  ffrreesshh  nnoommiinnaattiioonn,,  hhee//sshhee  mmaayy  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  iinn  FFoorrmm  NNoo..  SSHH--1144..  

TThhee  aaffoorreessaaiidd  ffoorrmmss  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  SShhaarreehhoollddeerrss  oonn  rreeqquueesstt..  

  

1133..  TThhee  RReeggiisstteerrss  aanndd  aallll  ootthheerr  ddooccuummeennttss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  

NNoottiiccee,,  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  iinn  eelleeccttrroonniicc  mmooddee..  MMeemmbbeerrss  ccaann  

iinnssppeecctt  tthhee  ssaammee  bbyy  sseennddiinngg  aann  eemmaaiill  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  

iinnffoo@@aasshhrraammoonnlliinnee..iinn    ttiillll  tthhee  ddaattee  ooff  AAGGMM..  

  

1144..  TToo  pprroommoottee//  ssuuppppoorrtt  ggrreeeenn  iinniittiiaattiivvee,,  MMeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreeggiisstteerr  //  

uuppddaattee  tthheeiirr  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  tthhrroouugghh  tthheeiirr  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaannttss  ffoorr  

sseennddiinngg  tthhee  ffuuttuurree  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbyy  ee--mmaaiill..  MMeemmbbeerrss  hhoollddiinngg  tthhee  sshhaarreess  iinn  

pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  mmaayy  rreeggiisstteerr//  uuppddaattee  tthheeiirr  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  tthhrroouugghh  tthhee  

RReeggiissttrraarr  &&  TTrraannssffeerr  AAggeenntt,,  ggiivviinngg  rreeffeerreennccee  ooff  tthheeiirr  FFoolliioo  NNuummbbeerr..  

  

mailto:info@ashramonline.in
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1155..  SSiinnccee  tthhee  AAGGMM  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  tthhrroouugghh  VVCC//OOAAVVMM  FFaacciilliittyy,,  tthhee  

RRoouuttee  MMaapp  iiss  nnoott  aannnneexxeedd  ttoo  tthhiiss  NNoottiiccee..  

  

1166..  TThhee  MMeemmbbeerrss  ccaann  jjooiinn  tthhee  AAGGMM  iinn  tthhee  VVCC//OOAAVVMM  mmooddee  1155  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  

aanndd  aafftteerr  tthhee  sscchheedduulleedd  ttiimmee  ooff  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  MMeeeettiinngg  bbyy  

ffoolllloowwiinngg  tthhee  pprroocceedduurree  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  NNoottiiccee..  TThhee  ffaacciilliittyy  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  

aatt  tthhee  AAGGMM  tthhrroouugghh  VVCC//OOAAVVMM  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aatt  lleeaasstt  11000000  

mmeemmbbeerrss  oonn  ffiirrsstt  ccoommee  ffiirrsstt  sseerrvveedd  bbaassiiss..  TThhiiss  wwiillll  nnoott  iinncclluuddee  llaarrggee  

SShhaarreehhoollddeerrss  ((SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  22%%  oorr  mmoorree  sshhaarreehhoollddiinngg)),,  PPrroommootteerrss,,  

IInnssttiittuuttiioonnaall  IInnvveessttoorrss,,  DDiirreeccttoorrss,,  KKeeyy  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell,,  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee,,  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  

CCoommmmiitttteeee  aanndd  SSttaakkeehhoollddeerrss  RReellaattiioonnsshhiipp  CCoommmmiitttteeee,,  AAuuddiittoorrss  eettcc..  wwhhoo  aarree  

aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  AAGGMM  wwiitthhoouutt  rreessttrriiccttiioonn  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ffiirrsstt  ccoommee  ffiirrsstt  

sseerrvveedd  bbaassiiss..  

  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNDD  OOTTHHEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  RREELLAATTIINNGG  TTOO  EE--VVOOTTIINNGG  AARREE  AASS  

UUNNDDEERR::  

  

1177..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  eennggaaggeedd  CCeennttrraall  DDeeppoossiittoorryy  SSeerrvviicceess  ((IInnddiiaa))  LLiimmiitteedd  

((““CCDDSSLL””))  ttoo  ooffffeerr  ee  vvoottiinngg  ffaacciilliittyy  ttoo  aallll  iittss  SShhaarreehhoollddeerrss  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ccaasstt  

tthheeiirr  vvootteess  eelleeccttrroonniiccaallllyy..  

  

1188..  PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  110088  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  

wwiitthh  RRuullee  2200  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  ((MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn))  RRuulleess,,  

22001144  ((aass  aammeennddeedd))  aanndd    RReegguullaattiioonn  4444  ((11))  ooff  SSEEBBII  ((LLOODDRR))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155  

((aass  aammeennddeedd)),,  tthhee  SShhaarreehhoollddeerrss  aarree    pprroovviiddeedd  wwiitthh  tthhee  ffaacciilliittyy  ttoo  ccaasstt  tthheeiirr  

vvootteess  oonn  aallll  rreessoolluuttiioonnss  tthhrroouugghh  ee--vvoottiinngg  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  bbyy  CCDDSSLL..  

RReessoolluuttiioonn((ss))  ppaasssseedd  bbyy  SShhaarreehhoollddeerrss  tthhrroouugghh  ee--vvoottiinngg  iiss//aarree  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

bbeeeenn  ppaasssseedd  aass  iiff  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ppaasssseedd  aatt  tthhee  AAGGMM..  

  

1199..  VVoottiinngg  rriigghhttss  sshhaallll  bbee  rreecckkoonneedd  oonn  tthhee  ppaaiidd--uupp  vvaalluuee  ooff  sshhaarreess  rreeggiisstteerreedd  iinn  

tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  MMeemmbbeerr//  BBeenneeffiicciiaall  OOwwnneerr  LLiisstt  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  

DDeeppoossiittoorriieess  aass  oonn  tthhee  ccuutt--ooffff  ddaattee,,  ii..ee..,,  TThhuurrssddaayy,,  2222nndd  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222..  

  

2200..  SShhaarreehhoollddeerrss  wwhhoossee  nnaammee  aappppeeaarrss  iinn  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  MMeemmbbeerrss  oorr  iinn  tthhee  

RReeggiisstteerr  ooff  BBeenneeffiicciiaall  OOwwnneerrss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ddeeppoossiittoorriieess  aass  oonn  tthhee  ccuutt--ooffff  

ddaattee,,  ii..ee..,,  TThhuurrssddaayy,,  2222nndd  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222,,  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aavvaaiill  tthhee  

ffaacciilliittyy  ooff  rreemmoottee  ee--vvoottiinngg  aass  wweellll  aass  ee--vvoottiinngg  dduurriinngg  tthhee  AAGGMM..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  

nnoott  aa  MMeemmbbeerr  aass  oonn  tthhee  ccuutt--ooffff  ddaattee  sshhoouulldd  ttrreeaatt  tthhiiss  NNoottiiccee  ooff  AAGGMM  ffoorr  

iinnffoorrmmaattiioonn  ppuurrppoossee  oonnllyy..  

  

2211..  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  aaccqquuiirreess  sshhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  bbeeccoommeess  aa  MMeemmbbeerr  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy  aafftteerr  sseennddiinngg  ooff  tthhee  NNoottiiccee  aanndd  hhoollddiinngg  sshhaarreess  aass  oonn  tthhee  ccuutt--ooffff  

ddaattee,,  ii..ee..,,  TThhuurrssddaayy,,  2222nndd  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222,,  mmaayy  oobbttaaiinn  tthhee  UUsseerr  IIDD  aanndd  

ppaasssswwoorrdd  bbyy  sseennddiinngg  aa  rreeqquueesstt  aatt  hheellppddeesskk..eevvoottiinngg@@ccddsslliinnddiiaa..ccoomm..  HHoowweevveerr  

iiff  aa  mmeemmbbeerr  iiss  aallrreeaaddyy  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  CCDDSSLL  ffoorr  rreemmoottee  ee--vvoottiinngg  tthheenn  eexxiissttiinngg  

UUsseerr  IIDD  aanndd  ppaasssswwoorrdd  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  ccaassttiinngg  tthhee  vvoottee..  

  

mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com
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2222..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  hhaavvee  aappppooiinntteedd  MM//ss..  LLaakksshhmmmmii  SSuubbrraammaanniiaann  &&  

AAssssoocciiaatteess,,  PPrraaccttiicciinngg  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy,,  CChheennnnaaii  aass  tthhee  SSccrruuttiinniizzeerr  ttoo  

ssccrruuttiinniizzee  tthhee  ee--vvoottiinngg  pprroocceessss  iinn  aa  ffaaiirr  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  mmaannnneerr..  

  

2233..  TThhee  SSccrruuttiinniizzeerr  sshhaallll,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  vvoottiinngg  aatt  tthhee  AAGGMM,,  

uunnbblloocckk  tthhee  vvootteess  ccaasstt  tthhrroouugghh  rreemmoottee  ee--vvoottiinngg  ((vvootteess  ccaasstt  dduurriinngg  tthhee  AAGGMM  

aanndd  vvootteess  ccaasstt  tthhrroouugghh  rreemmoottee  ee--VVoottiinngg))  aanndd  mmaakkee,,  nnoott  llaatteerr  tthhaann  4488  hhoouurrss  ooff  

ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  AAGGMM,,  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  SSccrruuttiinniizzeerr’’ss  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  ttoottaall  vvootteess  

ccaasstt  iinn  ffaavvoouurr  oorr  aaggaaiinnsstt,,  iiff  aannyy,,  ttoo  tthhee  CChhaaiirrmmaann  oorr  aa  ppeerrssoonn  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  

hhiimm  iinn  wwrriittiinngg,,  wwhhoo  sshhaallll  ccoouunntteerrssiiggnn  tthhee  ssaammee..  

  

2244..  TThhee  rreessuullttss  ddeeccllaarreedd  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  SSccrruuttiinniizzeerr’’ss  RReeppoorrtt  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  oonn  

tthhee  CCoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn  aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  

BBoommbbaayy  SSttoocckk  EExxcchhaannggee  LLiimmiitteedd  ((BBSSEE))  wwhheerree  tthhee  sshhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  

lliisstteedd..  

  

TTHHEE  IINNTTRRUUCCTTIIOONNSS  OOFF  SSHHAARREEHHOOLLDDEERRSS  FFOORR  RREEMMOOTTEE  EE--VVOOTTIINNGG  AANNDD  EE--

VVOOTTIINNGG  DDUURRIINNGG  TTHHEE  AAGGMM  AANNDD  JJOOIINNIINNGG  TTHHEE  MMEEEETTIINNGG  TTHHRROOUUGGHH  VVCC//OOAAVVMM  

AARREE  AASS  UUNNDDEERR::  

  

AA..  TThhee  rreemmoottee  ee--vvoottiinngg  ppeerriioodd  bbeeggiinnss  oonn  2266tthh  SSeepptteemmbbeerr  22002222  aatt  99..0000  AA..MM..  aanndd  

eennddss  oonn  2288tthh  SSeepptteemmbbeerr  22002222  aatt  0055..0000  PP..MM..  DDuurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd,,  tthhee  

SShhaarreehhoollddeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  hhoollddiinngg  sshhaarreess  eeiitthheerr  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  oorr  iinn  

ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm,,  aass  oonn  tthhee  ccuutt--ooffff  ddaattee,,  ii..ee..,,  TThhuurrssddaayy,,  2222nndd  SSeepptteemmbbeerr,,  

22002222,,  mmaayy  ccaasstt  tthheeiirr  vvoottee  eelleeccttrroonniiccaallllyy..  TThhee  rreemmoottee  ee--vvoottiinngg  mmoodduullee  sshhaallll  bbee  

ddiissaabblleedd  bbyy  CCDDSSLL  ffoorr  vvoottiinngg  tthheerreeaafftteerr..  

  

BB..  SShhaarreehhoollddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  vvootteedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  ddaattee  wwoouulldd  nnoott  bbee  

eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

CC..  PPuurrssuuaanntt  ttoo  SSEEBBII  CCiirrccuullaarr  NNoo..  SSEEBBII//HHOO//CCFFDD//CCMMDD//CCIIRR//PP//22002200//224422  

ddaatteedd  0099..1122..22002200,,  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  4444  ooff  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  

IInnddiiaa  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155,,  

lliisstteedd  eennttiittiieess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  rreemmoottee  ee--vvoottiinngg  ffaacciilliittyy  ttoo  iittss  

sshhaarreehhoollddeerrss,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  aallll  sshhaarreehhoollddeerrss’’  rreessoolluuttiioonnss..  HHoowweevveerr,,  iitt  hhaass  

bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  tthhee  ppuubblliicc  nnoonn  iinnssttiittuuttiioonnaall  

sshhaarreehhoollddeerrss//rreettaaiill  sshhaarreehhoollddeerrss  iiss  aatt  aa  nneegglliiggiibbllee  lleevveell..  

  

CCuurrrreennttllyy,,  tthheerree  aarree  mmuullttiippllee  ee--vvoottiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  ((EESSPPss))  pprroovviiddiinngg  ee--

vvoottiinngg  ffaacciilliittyy  ttoo  lliisstteedd  eennttiittiieess  iinn  IInnddiiaa..  TThhiiss  nneecceessssiittaatteess  rreeggiissttrraattiioonn  oonn  

vvaarriioouuss  EESSPPss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  mmuullttiippllee  uusseerr  IIDDss  aanndd  ppaasssswwoorrddss  bbyy  tthhee  

sshhaarreehhoollddeerrss..  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  vvoottiinngg  pprroocceessss,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aa  ppuubblliicc  

ccoonnssuullttaattiioonn,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  ddeecciiddeedd  ttoo  eennaabbllee  ee--vvoottiinngg  ttoo  aallll  tthhee  ddeemmaatt  aaccccoouunntt  

hhoollddeerrss,,  bbyy  wwaayy  ooff  aa  ssiinnggllee  llooggiinn  ccrreeddeennttiiaall,,  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ddeemmaatt  aaccccoouunnttss  //  

wweebbssiitteess  ooff  DDeeppoossiittoorriieess  //  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaannttss..  DDeemmaatt  aaccccoouunntt  hhoollddeerrss  

wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ccaasstt  tthheeiirr  vvoottee  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  rreeggiisstteerr  aaggaaiinn  wwiitthh  tthhee    
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EESSPPss,,  tthheerreebbyy,,  nnoott  oonnllyy  ffaacciilliittaattiinngg  sseeaammlleessss  aauutthheennttiiccaattiioonn  bbuutt  aallssoo  

eennhhaanncciinngg  eeaassee  aanndd  ccoonnvveenniieennccee  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ee--vvoottiinngg  pprroocceessss..  

  

DD..  IInn  tteerrmmss  ooff  SSEEBBII  cciirrccuullaarr  nnoo..  SSEEBBII//HHOO//CCFFDD//CCMMDD//CCIIRR//PP//22002200//224422  ddaatteedd  

DDeecceemmbbeerr  99,,  22002200  oonn  ee--VVoottiinngg  ffaacciilliittyy  pprroovviiddeedd  bbyy  LLiisstteedd  CCoommppaanniieess,,  

IInnddiivviidduuaall  sshhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sseeccuurriittiieess  iinn  ddeemmaatt  mmooddee  aarree  aalllloowweedd  ttoo  vvoottee  

tthhrroouugghh  tthheeiirr  ddeemmaatt  aaccccoouunntt  mmaaiinnttaaiinneedd  wwiitthh  DDeeppoossiittoorriieess  aanndd  DDeeppoossiittoorryy  

PPaarrttiicciippaannttss..  SShhaarreehhoollddeerrss  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  uuppddaattee  tthheeiirr  mmoobbiillee  nnuummbbeerr  aanndd  

eemmaaiill  IIdd  iinn  tthheeiirr  ddeemmaatt  aaccccoouunnttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacccceessss  ee--VVoottiinngg  ffaacciilliittyy..  

  

PPuurrssuuaanntt  ttoo  aabboovvee  ssaaiidd  SSEEBBII  CCiirrccuullaarr,,  LLooggiinn  mmeetthhoodd  ffoorr  ee--VVoottiinngg  aanndd  jjooiinniinngg  

vviirrttuuaall  mmeeeettiinnggss  ffoorr  IInnddiivviidduuaall  sshhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sseeccuurriittiieess  iinn  DDeemmaatt  mmooddee  

CCDDSSLL//NNSSDDLL  iiss  ggiivveenn  bbeellooww::  

  

TTyyppee  ooff  sshhaarreehhoollddeerrss  

  

II..  IInnddiivviidduuaall  SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sseeccuurriittiieess  iinn  DDeemmaatt  mmooddee  wwiitthh  CCDDSSLL  

  

11..  UUsseerrss  wwhhoo  hhaavvee  oopptteedd  ffoorr  CCDDSSLL  EEaassii  //  EEaassiieesstt  ffaacciilliittyy,,  ccaann  llooggiinn  tthhrroouugghh  

tthheeiirr  eexxiissttiinngg  uusseerr  iidd  aanndd  ppaasssswwoorrdd..  OOppttiioonn  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  rreeaacchh  

ee--VVoottiinngg  ppaaggee  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  aauutthheennttiiccaattiioonn..  TThhee  UURRLL  ffoorr  uusseerrss  ttoo  llooggiinn  

ttoo  EEaassii  //  EEaassiieesstt  aarree  hhttttppss::////wweebb..ccddsslliinnddiiaa..ccoomm//mmyyeeaassii//hhoommee//llooggiinn  oorr  vviissiitt  

wwwwww..ccddsslliinnddiiaa..ccoomm  aanndd  cclliicckk  oonn  LLooggiinn  iiccoonn  aanndd  sseelleecctt  NNeeww  SSyysstteemm  MMyy  eeaassii..  

  

22..  AAfftteerr  ssuucccceessssffuull  llooggiinn  tthhee  EEaassii  //  EEaassiieesstt  uusseerr  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  tthhee  ee--VVoottiinngg  

ooppttiioonn  ffoorr  eelliiggiibbllee  ccoommppaanniieess  wwhheerree  tthhee  ee  --  vvoottiinngg  iiss  iinn  pprrooggrreessss  aass  ppeerr  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  ccoommppaannyy..  OOnn  cclliicckkiinngg  tthhee  ee  --  vvoottiinngg  ooppttiioonn,,  tthhee  uusseerr  

wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  ee--VVoottiinngg  ppaaggee  ooff  tthhee  ee--VVoottiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  ffoorr  ccaassttiinngg  

yyoouurr  vvoottee  dduurriinngg  tthhee  rreemmoottee  ee--VVoottiinngg  ppeerriioodd  oorr  jjooiinniinngg  vviirrttuuaall  mmeeeettiinngg  &&  

vvoottiinngg  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthheerree  iiss  aallssoo  lliinnkkss  pprroovviiddeedd  ttoo  aacccceessss  

tthhee  ssyysstteemm  ooff  aallll  ee--VVoottiinngg  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerrss  ii..ee..  

CCDDSSLL//NNSSDDLL//KKAARRVVYY//LLIINNKKIINNTTIIMMEE,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  uusseerr  ccaann  vviissiitt  tthhee  ee--VVoottiinngg  

sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss’’  wweebbssiittee  ddiirreeccttllyy..  

  

33..  IIff  tthhee  uusseerr  iiss  nnoott  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  EEaassii//EEaassiieesstt,,  ooppttiioonn  ttoo  rreeggiisstteerr  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  

hhttttppss::////wweebb..ccddsslliinnddiiaa..ccoomm//mmyyeeaassii//RReeggiissttrraattiioonn//EEaassiiRReeggiissttrraattiioonn  aalltteerrnnaattiivveellyy,,  

tthhee  uusseerr  ccaann  ddiirreeccttllyy  aacccceessss  ee--VVoottiinngg  ppaaggee  bbyy  pprroovviiddiinngg  DDeemmaatt  AAccccoouunntt  

NNuummbbeerr  aanndd  PPAANN  NNoo..  ffrroomm  ee--VVoottiinngg  lliinnkk  aavvaaiillaabbllee  oonn  wwwwww..ccddsslliinnddiiaa..ccoomm  hhoommee  

ppaaggee..  TThhee  ssyysstteemm  wwiillll  aauutthheennttiiccaattee  tthhee  uusseerr  bbyy  sseennddiinngg  OOTTPP  oonn  rreeggiisstteerreedd  

MMoobbiillee  &&  EEmmaaiill  aass  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  DDeemmaatt  AAccccoouunntt..  AAfftteerr  ssuucccceessssffuull  

aauutthheennttiiccaattiioonn,,  uusseerr  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  tthhee  ee--VVoottiinngg  ooppttiioonn  wwhheerree  tthhee  ee  --  vvoottiinngg  

iiss  iinn  pprrooggrreessss  aanndd  aallssoo  aabbllee  ttoo  ddiirreeccttllyy  aacccceessss  tthhee  ssyysstteemm  ooff  aallll  ee--VVoottiinngg  SSeerrvviiccee  

PPrroovviiddeerrss..  

  

IIII..  IInnddiivviidduuaall  SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sseeccuurriittiieess  iinn  ddeemmaatt  mmooddee  wwiitthh  NNSSDDLL  

  

11..  IIff  yyoouu  aarree  aallrreeaaddyy  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  NNSSDDLL  IIDDeeAASS  ffaacciilliittyy,,  pplleeaassee  vviissiitt  tthhee  ee--

SSeerrvviicceess  wweebbssiittee  ooff  NNSSDDLL..  OOppeenn  wweebb  bbrroowwsseerr  bbyy  ttyyppiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  UURRLL::    

https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration


 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
14 

  

hhttttppss::////eesseerrvviicceess..nnssddll..ccoomm  eeiitthheerr  oonn  aa  PPeerrssoonnaall  CCoommppuutteerr  oorr  oonn  aa  mmoobbiillee..  

OOnnccee  tthhee  hhoommee  ppaaggee  ooff  ee--SSeerrvviicceess  iiss  llaauunncchheedd,,  cclliicckk  oonn  tthhee  ““BBeenneeffiicciiaall  

OOwwnneerr””  iiccoonn  uunnddeerr  ““LLooggiinn””  wwhhiicchh  iiss  aavvaaiillaabbllee  uunnddeerr  ‘‘IIDDeeAASS’’  sseeccttiioonn..  AA  nneeww  

ssccrreeeenn  wwiillll  ooppeenn..  YYoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  eenntteerr  yyoouurr  UUsseerr  IIDD  aanndd  PPaasssswwoorrdd..  AAfftteerr  

ssuucccceessssffuull  aauutthheennttiiccaattiioonn,,  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  ee--VVoottiinngg  sseerrvviicceess..  CClliicckk  oonn  

““AAcccceessss  ttoo  ee--VVoottiinngg””  uunnddeerr  ee--VVoottiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  ee  --

VVoottiinngg  ppaaggee..  CClliicckk  oonn  ccoommppaannyy  nnaammee  oorr  ee--VVoottiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  nnaammee  aanndd  

yyoouu  wwiillll  bbee  rree--ddiirreecctteedd  ttoo  ee--VVoottiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  wweebbssiittee  ffoorr  ccaassttiinngg  yyoouurr  

vvoottee  dduurriinngg  tthhee  rreemmoottee  ee--VVoottiinngg  ppeerriioodd  oorr  jjooiinniinngg  vviirrttuuaall  mmeeeettiinngg  &&  vvoottiinngg  

dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

22..  IIff  tthhee  uusseerr  iiss  nnoott  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  IIDDeeAASS  ee--SSeerrvviicceess,,  ooppttiioonn  ttoo  rreeggiisstteerr  iiss  

aavvaaiillaabbllee  aatt  hhttttppss::////eesseerrvviicceess..nnssddll..ccoomm..  SSeelleecctt  ““RReeggiisstteerr  OOnnlliinnee  ffoorr  IIDDeeAASS  

““PPoorrttaall  oorr  cclliicckk  aatt  hhttttppss::////eesseerrvviicceess..nnssddll..ccoomm//SSeeccuurreeWWeebb//IIddeeaassDDiirreeccttRReegg..jjsspp  

  

33..  VViissiitt  tthhee  ee--VVoottiinngg  wweebbssiittee  ooff  NNSSDDLL..  OOppeenn  wweebb  bbrroowwsseerr  bbyy  ttyyppiinngg  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  UURRLL::  hhttttppss::////wwwwww..eevvoottiinngg..nnssddll..ccoomm//  eeiitthheerr  oonn  aa  PPeerrssoonnaall  

CCoommppuutteerr  oorr  oonn  aa  mmoobbiillee..  OOnnccee  tthhee  hhoommee  ppaaggee  ooff  ee--VVoottiinngg  ssyysstteemm  iiss  

llaauunncchheedd,,  cclliicckk  oonn  tthhee  iiccoonn  ““LLooggiinn””  wwhhiicchh  iiss  aavvaaiillaabbllee  uunnddeerr  

‘‘SShhaarreehhoollddeerr//MMeemmbbeerr’’  sseeccttiioonn..  AA  nneeww  ssccrreeeenn  wwiillll  ooppeenn..  YYoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  eenntteerr  

yyoouurr  UUsseerr  IIDD  ((ii..ee..  yyoouurr  ssiixxtteeeenn  ddiiggiitt  ddeemmaatt  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr  hhoolldd  wwiitthh  NNSSDDLL)),,  

PPaasssswwoorrdd//OOTTPP  aanndd  aa  VVeerriiffiiccaattiioonn  CCooddee  aass  sshhoowwnn  oonn  tthhee  ssccrreeeenn..  AAfftteerr  

ssuucccceessssffuull  aauutthheennttiiccaattiioonn,,  yyoouu  wwiillll  bbee  rreeddiirreecctteedd  ttoo  NNSSDDLL  DDeeppoossiittoorryy  ssiittee  

wwhheerreeiinn  yyoouu  ccaann  sseeee  ee--VVoottiinngg  ppaaggee..  CClliicckk  oonn  ccoommppaannyy  nnaammee  oorr  ee--VVoottiinngg  

sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  nnaammee  aanndd  yyoouu  wwiillll  bbee  rreeddiirreecctteedd  ttoo  ee--VVoottiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  

wweebbssiittee  ffoorr  ccaassttiinngg  yyoouurr  vvoottee  dduurriinngg  tthhee  rreemmoottee  ee  VVoottiinngg  ppeerriioodd  oorr  jjooiinniinngg  

vviirrttuuaall  mmeeeettiinngg  &&  vvoottiinngg  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

IIIIII..  IInnddiivviidduuaall  SShhaarreehhoollddeerrss  ((hhoollddiinngg  sseeccuurriittiieess  iinn  ddeemmaatt  mmooddee))  llooggiinn  

tthhrroouugghh  tthheeiirr  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaannttss::  

  

YYoouu  ccaann  aallssoo  llooggiinn  uussiinngg  tthhee  llooggiinn  ccrreeddeennttiiaallss  ooff  yyoouurr  ddeemmaatt  aaccccoouunntt  tthhrroouugghh  

yyoouurr  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaanntt  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  NNSSDDLL//CCDDSSLL  ffoorr  ee--VVoottiinngg  ffaacciilliittyy..  

AAfftteerr  SSuucccceessssffuull  llooggiinn,,  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  sseeee  ee--VVoottiinngg  ooppttiioonn..  OOnnccee  yyoouu  cclliicckk  

oonn  ee--VVoottiinngg  ooppttiioonn,,  yyoouu  wwiillll  bbee  rreeddiirreecctteedd  ttoo  NNSSDDLL//CCDDSSLL  DDeeppoossiittoorryy  ssiittee  

aafftteerr  ssuucccceessssffuull  aauutthheennttiiccaattiioonn,,  wwhheerreeiinn  yyoouu  ccaann  sseeee  ee--VVoottiinngg  ffeeaattuurree..  CClliicckk  

oonn  ccoommppaannyy  nnaammee  oorr  ee--VVoottiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  nnaammee  aanndd  yyoouu  wwiillll  bbee  

rreeddiirreecctteedd  ttoo  ee--VVoottiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  wweebbssiittee  ffoorr  ccaassttiinngg  yyoouurr  vvoottee  dduurriinngg  

tthhee  rreemmoottee  ee--VVoottiinngg  ppeerriioodd  oorr  jjooiinniinngg  vviirrttuuaall  mmeeeettiinngg  &&  vvoottiinngg  dduurriinngg  tthhee  

mmeeeettiinngg..  

  

IImmppoorrttaanntt  nnoottee::  MMeemmbbeerrss  wwhhoo  aarree  uunnaabbllee  ttoo  rreettrriieevvee  UUsseerr  IIDD//  PPaasssswwoorrdd  aarree  

aaddvviisseedd  ttoo  uussee  FFoorrggeett  UUsseerr  IIDD  aanndd  FFoorrggeett  PPaasssswwoorrdd  ooppttiioonn  aavvaaiillaabbllee  aatt  

aabboovveemmeennttiioonneedd  wweebbssiittee..  

  

HHeellppddeesskk  ffoorr  IInnddiivviidduuaall  SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sseeccuurriittiieess  iinn  ddeemmaatt  mmooddee  ffoorr  aannyy  

tteecchhnniiccaall  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  llooggiinn  tthhrroouugghh  DDeeppoossiittoorryy  ii..ee..  CCDDSSLL  aanndd  NNSSDDLL..  

  

https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
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LLooggiinn  ttyyppee  HHeellppddeesskk  ddeettaaiillss  

IInnddiivviidduuaall  

SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  

sseeccuurriittiieess  iinn  DDeemmaatt  

mmooddee  wwiitthh  CCDDSSLL  

MMeemmbbeerrss  ffaacciinngg  aannyy  tteecchhnniiccaall  iissssuuee  iinn  llooggiinn  ccaann  ccoonnttaacctt  

CCDDSSLL  hheellppddeesskk  bbyy  sseennddiinngg  aa  rreeqquueesstt  aatt  

hheellppddeesskk..eevvoottiinngg@@ccddsslliinnddiiaa..ccoomm  oorr  ccoonnttaacctt  aatt  002222  --  

2233005588773388  aanndd  002222  --  2233005588554422  //  4433..  

IInnddiivviidduuaall  

SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  

sseeccuurriittiieess  iinn  DDeemmaatt  

mmooddee  wwiitthh  NNSSDDLL  

MMeemmbbeerrss  ffaacciinngg  aannyy  tteecchhnniiccaall  iissssuuee  iinn  llooggiinn  ccaann  ccoonnttaacctt  

NNSSDDLL  hheellppddeesskk  bbyy  sseennddiinngg  aa  rreeqquueesstt  aatt  eevvoottiinngg@@nnssddll..ccoo..iinn  

oorr  ccaallll  aatt  ttoollll  ffrreeee  nnoo..::  11880000  11002200  999900  aanndd  11880000  2222  4444  3300  

  

LLooggiinn  mmeetthhoodd  ffoorr  ee--VVoottiinngg  aanndd  jjooiinniinngg  vviirrttuuaall  mmeeeettiinngg  ffoorr  sshhaarreehhoollddeerrss  ootthheerr  tthhaann  

iinnddiivviidduuaall  sshhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  iinn  DDeemmaatt  ffoorrmm  &&  pphhyyssiiccaall  sshhaarreehhoollddeerrss..  

  

aa))  TThhee  sshhaarreehhoollddeerrss  sshhoouulldd  lloogg  oonn  ttoo  tthhee  ee--vvoottiinngg  wweebbssiittee  

  wwwwww..eevvoottiinnggiinnddiiaa..ccoomm  

  

bb))  CClliicckk  oonn  ““SShhaarreehhoollddeerrss””  mmoodduullee..  

  

cc))  NNooww  eenntteerr  yyoouurr  UUsseerr  IIDD  

  

  FFoorr  CCDDSSLL::  1166  ddiiggiittss  bbeenneeffiicciiaarryy  IIDD;;  

  FFoorr  NNSSDDLL::  88  CChhaarraacctteerr  DDPP  IIDD  ffoolllloowweedd  bbyy  88  DDiiggiittss  CClliieenntt  IIDD;;  

  SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  PPhhyyssiiccaall  FFoorrmm  sshhoouulldd  eenntteerr  FFoolliioo  

  NNuummbbeerr  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy..  

      

dd))  NNeexxtt  eenntteerr  tthhee  IImmaaggee  VVeerriiffiiccaattiioonn  aass  ddiissppllaayyeedd  aanndd  CClliicckk  oonn  LLooggiinn..  

  

ee))  IIff  yyoouu  aarree  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  ddeemmaatt  ffoorrmm  aanndd  hhaadd  llooggggeedd  oonn  ttoo  

wwwwww..eevvoottiinnggiinnddiiaa..ccoomm  aanndd  vvootteedd  oonn  aann  eeaarrlliieerr  ee--vvoottiinngg  ooff  aannyy  ccoommppaannyy,,  tthheenn  

yyoouurr  eexxiissttiinngg  ppaasssswwoorrdd  iiss  ttoo  bbee  uusseedd..  

  

ff))  IIff  yyoouu  aarree  aa  ffiirrsstt  ttiimmee  uusseerr,,  ffoollllooww  tthhee  sstteeppss  ggiivveenn  bbeellooww  aanndd  ffiillll  tthhee  aapppprroopprriiaattee  

bbooxxeess::  

  

FFoorr  PPhhyyssiiccaall  sshhaarreehhoollddeerrss  aanndd  ootthheerr  tthhaann  iinnddiivviidduuaall  sshhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  

sshhaarreess  iinn  DDeemmaatt  

PPAANN  

EEnntteerr  yyoouurr  1100  ddiiggiitt  aallpphhaa--nnuummeerriicc  **PPAANN  iissssuueedd  bbyy  IInnccoommee  TTaaxx  

DDeeppaarrttmmeenntt  ((AApppplliiccaabbllee  ffoorr  bbootthh  ddeemmaatt  sshhaarreehhoollddeerrss  aass  wweellll  aass  pphhyyssiiccaall  

sshhaarreehhoollddeerrss))  SShhaarreehhoollddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  uuppddaatteedd  tthheeiirr  PPAANN  wwiitthh  tthhee  

CCoommppaannyy  //  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaanntt  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  uussee  tthhee  sseeqquueennccee  

nnuummbbeerr  sseenntt  bbyy  CCoommppaannyy//RRTTAA  oorr  ccoonnttaacctt  CCoommppaannyy//RRTTAA..  

DDiivviiddeenndd  

BBaannkk  DDeettaaiillss  

OORR  DDaattee  ooff  

BBiirrtthh  ((DDOOBB))  

EEnntteerr  tthhee  DDiivviiddeenndd  BBaannkk  DDeettaaiillss  oorr  DDaattee  ooff  BBiirrtthh  ((iinn  dddd//mmmm//yyyyyyyy  

ffoorrmmaatt))  aass  rreeccoorrddeedd  iinn  yyoouurr  ddeemmaatt  aaccccoouunntt  oorr  iinn  tthhee  ccoommppaannyy  rreeccoorrddss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  llooggiinn..  

  

IIff  bbootthh  tthhee  ddeettaaiillss  aarree  nnoott  rreeccoorrddeedd  wwiitthh  tthhee  ddeeppoossiittoorryy  oorr  ccoommppaannyy,,  

pplleeaassee  eenntteerr  tthhee  mmeemmbbeerr  iidd  //  ffoolliioo  nnuummbbeerr  iinn  tthhee  DDiivviiddeenndd  BBaannkk  ddeettaaiillss  

ffiieelldd..  

http://www.evotingindia.com/
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EE..  AAfftteerr  eenntteerriinngg  tthheessee  ddeettaaiillss  aapppprroopprriiaatteellyy,,  cclliicckk  oonn  ““SSUUBBMMIITT””  ttaabb..  

  

FF..  SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  wwiillll  tthheenn  ddiirreeccttllyy  rreeaacchh  tthhee  

CCoommppaannyy  sseelleeccttiioonn  ssccrreeeenn..  HHoowweevveerr,,  sshhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  ddeemmaatt  

ffoorrmm  wwiillll  nnooww  rreeaacchh  ‘‘PPaasssswwoorrdd  CCrreeaattiioonn’’  mmeennuu  wwhheerreeiinn  tthheeyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  

mmaannddaattoorriillyy  eenntteerr  tthheeiirr  llooggiinn  ppaasssswwoorrdd  iinn  tthhee  nneeww  ppaasssswwoorrdd  ffiieelldd..  KKiinnddllyy  

nnoottee  tthhaatt  tthhiiss  ppaasssswwoorrdd  iiss  ttoo  bbee  aallssoo  uusseedd  bbyy  tthhee  ddeemmaatt  hhoollddeerrss    ffoorr  vvoottiinngg  

ffoorr  rreessoolluuttiioonnss  ooff  aannyy  ootthheerr  ccoommppaannyy  oonn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee,,  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  ccoommppaannyy  ooppttss  ffoorr  ee--vvoottiinngg  tthhrroouugghh  CCDDSSLL  ppllaattffoorrmm..    

  

IItt  iiss  ssttrroonnggllyy  rreeccoommmmeennddeedd  nnoott  ttoo  sshhaarree  yyoouurr  ppaasssswwoorrdd  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  

ppeerrssoonn  aanndd  ttaakkee  uuttmmoosstt  ccaarree  ttoo  kkeeeepp  yyoouurr  ppaasssswwoorrdd  ccoonnffiiddeennttiiaall..  

  

GG..  FFoorr  sshhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm,,  tthhee  ddeettaaiillss  ccaann  bbee  uusseedd  

oonnllyy  ffoorr  ee--vvoottiinngg  oonn  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  NNoottiiccee..  

  

HH..  CClliicckk  oonn  tthhee  EEVVSSNN  ffoorr  ““AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd””  ttoo  vvoottee..  

  

II..  OOnn  tthhee  vvoottiinngg  ppaaggee,,  yyoouu  wwiillll  sseeee  ““RREESSOOLLUUTTIIOONN  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN””  aanndd  aaggaaiinnsstt  

tthhee  ssaammee  tthhee  ooppttiioonn  ““YYEESS//NNOO””  ffoorr  vvoottiinngg..  SSeelleecctt  tthhee  ooppttiioonn  YYEESS  oorr  NNOO  aass  

ddeessiirreedd..    

  

JJ..  TThhee  ooppttiioonn  YYEESS  iimmpplliieess  tthhaatt  yyoouu  aasssseenntt  ttoo  tthhee  RReessoolluuttiioonn  aanndd  ooppttiioonn  NNOO  

iimmpplliieess  tthhaatt  yyoouu  ddiisssseenntt  ttoo  tthhee  RReessoolluuttiioonn..  

  

KK..  CClliicckk  oonn  tthhee  ““RREESSOOLLUUTTIIOONNSS  FFIILLEE  LLIINNKK””  iiff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  vviieeww  tthhee  eennttiirree  

RReessoolluuttiioonn  ddeettaaiillss..  

  

LL..  AAfftteerr  sseelleeccttiinngg  tthhee  rreessoolluuttiioonn,,  yyoouu  hhaavvee  ddeecciiddeedd  ttoo  vvoottee  oonn,,  cclliicckk  oonn  

““SSUUBBMMIITT””..  AA  ccoonnffiirrmmaattiioonn  bbooxx  wwiillll  bbee  ddiissppllaayyeedd..  IIff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  ccoonnffiirrmm  yyoouurr  

vvoottee,,  cclliicckk  oonn  ““OOKK””,,  eellssee  ttoo  cchhaannggee  yyoouurr  vvoottee,,  cclliicckk  oonn  ““CCAANNCCEELL””  aanndd  

aaccccoorrddiinnggllyy  mmooddiiffyy  yyoouurr  vvoottee..  

  

MM..  OOnnccee  yyoouu  ““CCOONNFFIIRRMM””  yyoouurr  vvoottee  oonn  tthhee  rreessoolluuttiioonn,,  yyoouu  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

mmooddiiffyy  yyoouurr  vvoottee..  

  

NN..  YYoouu  ccaann  aallssoo  ttaakkee  aa  pprriinntt  ooff  tthhee  vvootteess  ccaasstt  bbyy  cclliicckkiinngg  oonn  ““CClliicckk  hheerree  ttoo  pprriinntt””  

ooppttiioonn  oonn  tthhee  VVoottiinngg  ppaaggee..  

  

OO..  IIff  aa  ddeemmaatt  aaccccoouunntt  hhoollddeerr  hhaass  ffoorrggootttteenn  tthhee  llooggiinn  ppaasssswwoorrdd  tthheenn  EEnntteerr  tthhee  

UUsseerr  IIDD  aanndd  tthhee  iimmaaggee  vveerriiffiiccaattiioonn  ccooddee  aanndd  cclliicckk  oonn  FFoorrggoott  PPaasssswwoorrdd  &&  

eenntteerr  tthhee  ddeettaaiillss  aass  pprroommpptteedd  bbyy  tthhee  ssyysstteemm..  

  

PP..  FFaacciilliittyy  ffoorr  NNoonn  ––  IInnddiivviidduuaall  SShhaarreehhoollddeerrss  aanndd  CCuussttooddiiaannss  ––  RReemmoottee  

VVoottiinngg::  
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  NNoonn--IInnddiivviidduuaall  sshhaarreehhoollddeerrss  ((ii..ee..  ootthheerr  tthhaann  IInnddiivviidduuaallss,,  HHUUFF,,  NNRRII  eettcc..))  aanndd  

CCuussttooddiiaannss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  lloogg  oonn  ttoo  wwwwww..eevvoottiinnggiinnddiiaa..ccoomm  aanndd  rreeggiisstteerr  

tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  ““CCoorrppoorraatteess””  mmoodduullee..  

  

  AA  ssccaannnneedd  ccooppyy  ooff  tthhee  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  bbeeaarriinngg  tthhee  ssttaammpp  aanndd  ssiiggnn  ooff  tthhee  

eennttiittyy  sshhoouulldd  bbee  eemmaaiilleedd  ttoo  hheellppddeesskk..eevvoottiinngg@@ccddsslliinnddiiaa..ccoomm..  

  

  AAfftteerr  rreecceeiivviinngg  tthhee  llooggiinn  ddeettaaiillss  aa  CCoommpplliiaannccee  UUsseerr  sshhoouulldd  bbee  ccrreeaatteedd  uussiinngg  

tthhee  aaddmmiinn  llooggiinn  aanndd  ppaasssswwoorrdd..  TThhee  CCoommpplliiaannccee  UUsseerr  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  lliinnkk  

tthhee  aaccccoouunntt((ss))  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiisshh  ttoo  vvoottee  oonn..  

  

  TThhee  lliisstt  ooff  aaccccoouunnttss  lliinnkkeedd  iinn  tthhee  llooggiinn  sshhoouulldd  bbee  mmaaiilleedd  ttoo  

hheellppddeesskk..eevvoottiinngg@@ccddsslliinnddiiaa..ccoomm  aanndd  oonn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  aaccccoouunnttss  tthheeyy  wwoouulldd  

bbee  aabbllee  ttoo  ccaasstt  tthheeiirr  vvoottee..  

  

  AA  ssccaannnneedd  ccooppyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  RReessoolluuttiioonn  aanndd  PPoowweerr  ooff  AAttttoorrnneeyy  ((PPOOAA))  wwhhiicchh  

tthheeyy  hhaavvee  iissssuueedd  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  CCuussttooddiiaann,,  iiff  aannyy,,  sshhoouulldd  bbee  uuppllooaaddeedd  iinn  

PPDDFF  ffoorrmmaatt  iinn  tthhee  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  ssccrruuttiinniizzeerr  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  ssaammee..  

  

  AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  NNoonn  IInnddiivviidduuaall  sshhaarreehhoollddeerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  sseenndd  tthhee  rreelleevvaanntt  

BBooaarrdd  RReessoolluuttiioonn//  AAuutthhoorriittyy  lleetttteerr  eettcc..  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aatttteesstteedd  ssppeecciimmeenn  

ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  ssiiggnnaattoorryy  wwhhoo  aarree  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  vvoottee,,  ttoo  tthhee  

SSccrruuttiinniizzeerr  aanndd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  tthhee  ee--mmaaiill  aaddddrreessss  iinnffoo@@aasshhrraammoonnlliinnee..iinn,,  

iiff  tthheeyy  hhaavvee  vvootteedd  ffrroomm  iinnddiivviidduuaall  ttaabb  &&  nnoott  uuppllooaaddeedd  ssaammee  iinn  tthhee  CCDDSSLL  ee  

vvoottiinngg  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  ssccrruuttiinniizzeerr  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  ssaammee..  
  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  FFOORR  SSHHAARREEHHOOLLDDEERRSS  AATTTTEENNDDIINNGG  TTHHEE  AAGGMM  TTHHRROOUUGGHH  

VVCC//OOAAVVMM  &&  EE  --VVOOTTIINNGG  DDUURRIINNGG  TTHHEE  MMEEEETTIINNGG  AARREE  AASS  UUNNDDEERR::  

  

aa..  TThhee  pprroocceedduurree  ffoorr  aatttteennddiinngg  mmeeeettiinngg  &&  ee--VVoottiinngg  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  AAGGMM  iiss  

ssaammee  aass  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  ffoorr  RReemmoottee  ee--vvoottiinngg..  

  

bb..  TThhee  lliinnkk  ffoorr  VVCC//OOAAVVMM  ttoo  aatttteenndd  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  wwhheerree  tthhee  EEVVSSNN  ooff  

CCoommppaannyy  wwiillll  bbee  ddiissppllaayyeedd  aafftteerr  ssuucccceessssffuull  llooggiinn  aass  ppeerr  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  

mmeennttiioonneedd  aabboovvee  ffoorr  RReemmoottee  ee--vvoottiinngg..  

  

cc..  SShhaarreehhoollddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  vvootteedd  tthhrroouugghh  RReemmoottee  ee  --  VVoottiinngg  wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  

aatttteenndd  tthhee  mmeeeettiinngg..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  wwiillll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee  aatt  tthhee  AAGGMM..  

  

dd..  SShhaarreehhoollddeerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  MMeeeettiinngg  tthhrroouugghh  LLaappttooppss  //  IIPPaaddss  ffoorr  

bbeetttteerr  eexxppeerriieennccee..  

  

ee..  FFuurrtthheerr  sshhaarreehhoollddeerrss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aallllooww  CCaammeerraa  aanndd  uussee  IInntteerrnneett  wwiitthh  

aa  ggoooodd  ssppeeeedd  ttoo  aavvooiidd  aannyy  ddiissttuurrbbaannccee  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

ff..  PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  PPaarrttiicciippaannttss  CCoonnnneeccttiinngg  ffrroomm  MMoobbiillee  DDeevviicceess  oorr  TTaabblleettss  oorr  

tthhrroouugghh  LLaappttoopp  ccoonnnneeccttiinngg  vviiaa  MMoobbiillee  HHoottssppoott  mmaayy  eexxppeerriieennccee  AAuuddiioo//VViiddeeoo  

lloossss  dduuee  ttoo  FFlluuccttuuaattiioonn  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  nneettwwoorrkk..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree    
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rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  uussee  SSttaabbllee  WWii--FFii  oorr  LLAANN  CCoonnnneeccttiioonn  ttoo  mmiittiiggaattee  aannyy  kkiinndd  ooff  

aaffoorreessaaiidd  gglliittcchheess..  

  

gg..  SShhaarreehhoollddeerrss  wwhhoo  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  vviieewwss//aasskk  qquueessttiioonnss  dduurriinngg  

tthhee  mmeeeettiinngg  mmaayy  rreeggiisstteerr  tthheemmsseellvveess  aass  aa  ssppeeaakkeerr  bbyy  sseennddiinngg  tthheeiirr  rreeqquueesstt  iinn  

aaddvvaannccee  aatt  lleeaasstt  77  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  mmeeeettiinngg  mmeennttiioonniinngg  tthheeiirr  nnaammee,,  ddeemmaatt  

aaccccoouunntt  nnuummbbeerr//ffoolliioo  nnuummbbeerr,,  eemmaaiill  iidd,,  mmoobbiillee  nnuummbbeerr  aatt  

iinnffoo@@aasshhrraammoonnlliinnee..iinn..    TThhee  sshhaarreehhoollddeerrss  wwhhoo  ddoo  nnoott  wwiisshh  ttoo  ssppeeaakk  dduurriinngg  

tthhee  AAGGMM  bbuutt  hhaavvee  qquueerriieess  mmaayy  sseenndd  tthheeiirr  qquueerriieess  iinn  aaddvvaannccee  77  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  

mmeeeettiinngg  mmeennttiioonniinngg  tthheeiirr  nnaammee,,  ddeemmaatt  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr//ffoolliioo  nnuummbbeerr,,  eemmaaiill  

iidd,,  mmoobbiillee  nnuummbbeerr  aatt  iinnffoo@@aasshhrraammoonnlliinnee..iinn..  TThheessee  qquueerriieess  wwiillll  bbee  rreepplliieedd  ttoo  

bbyy  tthhee  ccoommppaannyy  ssuuiittaabbllyy  bbyy  eemmaaiill..  

  

hh..  TThhoossee  sshhaarreehhoollddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  rreeggiisstteerreedd  tthheemmsseellvveess  aass  aa  ssppeeaakkeerr  wwiillll  oonnllyy  bbee  

aalllloowweedd  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  vviieewwss//aasskk  qquueessttiioonnss  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

ii..  OOnnllyy  tthhoossee  sshhaarreehhoollddeerrss,,  wwhhoo  aarree  pprreesseenntt  iinn  tthhee  AAGGMM  tthhrroouugghh  VVCC//OOAAVVMM  

ffaacciilliittyy  aanndd  hhaavvee  nnoott  ccaasstteedd  tthheeiirr  vvoottee  oonn  tthhee  RReessoolluuttiioonnss  tthhrroouugghh  rreemmoottee  ee--

VVoottiinngg  aanndd  aarree  ootthheerrwwiissee  nnoott  bbaarrrreedd  ffrroomm  ddooiinngg  ssoo,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee  

tthhrroouugghh  ee--VVoottiinngg  ssyysstteemm  aavvaaiillaabbllee  dduurriinngg  tthhee  AAGGMM..  

  

jj..  IIff  aannyy  VVootteess  aarree  ccaasstt  bbyy  tthhee  sshhaarreehhoollddeerrss  tthhrroouugghh  tthhee  ee--vvoottiinngg  aavvaaiillaabbllee  

dduurriinngg  tthhee  AAGGMM  aanndd  iiff  tthhee  ssaammee  sshhaarreehhoollddeerrss  hhaavvee  nnoott  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  

mmeeeettiinngg  tthhrroouugghh  VVCC//OOAAVVMM  ffaacciilliittyy,,  tthheenn  tthhee  vvootteess  ccaasstt  bbyy  ssuucchh  

sshhaarreehhoollddeerrss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinnvvaalliidd  aass  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  ee--vvoottiinngg  dduurriinngg  tthhee  

mmeeeettiinngg  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonnllyy  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerrss  aatttteennddiinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

PPRROOCCEESSSS  FFOORR  TTHHOOSSEE  SSHHAARREEHHOOLLDDEERRSS  WWHHOOSSEE  EEMMAAIILL  IIDD  //  MMOOBBIILLEE  NNOO..  AARREE  

NNOOTT  RREEGGIISSTTEERREEDD  WWIITTHH  TTHHEE  CCOOMMPPAANNYY  //  DDEEPPOOSSIITTOORRIIEESS::  

  

FFoorr  PPhhyyssiiccaall  SShhaarreehhoollddeerrss::  

  

PPlleeaassee  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  ddeettaaiillss  lliikkee  FFoolliioo  NNoo..,,  NNaammee  ooff  sshhaarreehhoollddeerr,,  ssccaannnneedd  ccooppyy  

ooff  tthhee  sshhaarree  cceerrttiiffiiccaattee  ((ffrroonntt  aanndd  bbaacckk)),,  PPAANN  ((sseellff  aatttteesstteedd  ssccaannnneedd  ccooppyy  ooff  PPAANN  

ccaarrdd)),,  AAAADDHHAARR  ((sseellff  aatttteesstteedd  ssccaannnneedd  ccooppyy  ooff  AAaaddhhaarr  CCaarrdd))  bbyy  eemmaaiill  ttoo  

CCoommppaannyy//RRTTAA  eemmaaiill  iidd..  

  

FFoorr  DDeemmaatt  SShhaarreehhoollddeerrss::  

  

PPlleeaassee  uuppddaattee  yyoouurr  eemmaaiill  iidd  &&  mmoobbiillee  nnoo..  wwiitthh  yyoouurr  rreessppeeccttiivvee  DDeeppoossiittoorryy  

PPaarrttiicciippaanntt  ((DDPP))..  

  

FFoorr  IInnddiivviidduuaall  DDeemmaatt  SShhaarreehhoollddeerrss::  

  

PPlleeaassee  uuppddaattee  yyoouurr  eemmaaiill  iidd  &&  mmoobbiillee  nnoo..  wwiitthh  yyoouurr  rreessppeeccttiivvee  DDeeppoossiittoorryy  

PPaarrttiicciippaanntt  ((DDPP))  wwhhiicchh  iiss  mmaannddaattoorryy  wwhhiillee  ee--VVoottiinngg  &&  jjooiinniinngg  vviirrttuuaall  mmeeeettiinnggss  

tthhrroouugghh  DDeeppoossiittoorryy..  
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IIff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  qquueerriieess  oorr  iissssuueess  rreeggaarrddiinngg  aatttteennddiinngg  AAGGMM  &&  ee--VVoottiinngg  ffrroomm  tthhee  

CCDDSSLL  ee  --VVoottiinngg  SSyysstteemm,,  yyoouu  ccaann  wwrriittee  aann  eemmaaiill  ttoo  hheellppddeesskk..eevvoottiinngg@@ccddsslliinnddiiaa..ccoomm  

oorr  ccoonnttaacctt  aatt  002222  --  2233005588773388  aanndd  002222  --  2233005588554422  //  4433..  AAllll  ggrriieevvaanncceess  ccoonnnneecctteedd  

wwiitthh  tthhee  ffaacciilliittyy  ffoorr  vvoottiinngg  bbyy  eelleeccttrroonniicc  mmeeaannss  mmaayy  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  MMrr..  RRaakkeesshh  

DDaallvvii,,  SSrr..  MMaannaaggeerr,,  ((CCDDSSLL))  CCeennttrraall  DDeeppoossiittoorryy  SSeerrvviicceess  ((IInnddiiaa))  LLiimmiitteedd,,  AA  WWiinngg,,  

2255tthh  FFlloooorr,,  MMaarraatthhoonn  FFuuttuurreexx,,  MMaaffaattllaall  MMiillll  CCoommppoouunnddss,,  NN  MM  JJoosshhii  MMaarrgg,,  LLoowweerr  

PPaarreell  ((EEaasstt)),,  MMuummbbaaii  --  440000001133  oorr  sseenndd  aann  eemmaaiill  ttoo  hheellppddeesskk..eevvoottiinngg@@ccddsslliinnddiiaa..ccoomm  

oorr  ccaallll  oonn  002222  --  2233005588554422  //  4433..  

  

PPRROOCCEEDDUURREE  FFOORR  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  EE--MMAAIILL  AADDDDRREESSSS  AANNDD  BBAANNKK  DDEETTAAIILLSS  

BBYY  SSHHAARREEHHOOLLDDEERRSS::    

  

FFoorr  TTeemmppoorraarryy  RReeggiissttrraattiioonn  ooff  ee--mmaaiill  iidd  ffoorr  DDeemmaatt  sshhaarreehhoollddeerrss::  

  

TThhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhoollddiinngg  EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  DDeemmaatt  

FFoorrmm  aanndd  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  rreeggiisstteerreedd  tthheeiirr  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  mmaayy  tteemmppoorraarriillyy  ggeett  tthheeiirr  

ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..  LLttdd..  bbyy  cclliicckkiinngg  tthhee  

lliinnkk::  hhttttpp::////wwwwww..ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm//eemmaaiill--aanndd--pphhoonneeuuppddaattiioonn//  iinn  tthheeiirr  wweebb  ssiittee  

wwwwww..ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm  aanndd  ffoollllooww  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  pprroocceessss  aass  gguuiiddeedd  tthheerreeiinn..  TThhee  

mmeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  pprroovviiddee  ddeettaaiillss  ssuucchh  aass  NNaammee,,  DDPPIIDD,,  CClliieenntt  IIDD//  PPAANN,,  

mmoobbiillee  nnuummbbeerr  aanndd  eemmaaiill  iidd..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  qquueerryy,,  aa  mmeemmbbeerr  mmaayy  sseenndd  aann  ee--mmaaiill  ttoo  

RRTTAA  aatt  ssuuppppoorrtt@@ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm..    OOnn  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  sshhaarreehhoollddeerrss  ddeettaaiillss  aann  

OOTTPP  wwiillll  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  eenntteerreedd  iinn  tthhee  lliinnkk  

ffoorr  vveerriiffiiccaattiioonn..  

  

FFoorr  PPeerrmmaanneenntt  RReeggiissttrraattiioonn  ooff  ee--mmaaiill  iidd  ffoorr  DDeemmaatt  sshhaarreehhoollddeerrss::  

  

IItt  iiss  ccllaarriiffiieedd  tthhaatt  ffoorr  ppeerrmmaanneenntt  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  ee--mmaaiill  aaddddrreessss,,  tthhee  MMeemmbbeerrss  aarree  

rreeqquueesstteedd  ttoo  rreeggiisstteerr  tthheeiirr  ee--mmaaiill  aaddddrreessss,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  ddeemmaatt  hhoollddiinnggss  wwiitthh  tthhee  

rreessppeeccttiivvee  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaanntt  ((DDPP))  bbyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  pprroocceedduurree  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaanntt..  

  

RReeggiissttrraattiioonn  ooff  eemmaaiill  iidd  ffoorr  sshhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  pphhyyssiiccaall  sshhaarreess::  

  

TThhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhoollddiinngg  EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  pphhyyssiiccaall  

FFoorrmm  aanndd  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  rreeggiisstteerreedd  tthheeiirr  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  mmaayy  ggeett  tthheeiirr  ee--mmaaiill  

aaddddrreesssseess  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh    PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..  LLttdd..,,  bbyy  cclliicckkiinngg  tthhee  lliinnkk::  

hhttttpp::////wwwwww..ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm//eemmaaiill--aanndd--pphhoonneeuuppddaattiioonn//  iinn  tthheeiirr  wweebb  ssiittee  

wwwwww..ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm  aanndd  ffoollllooww  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  pprroocceessss  aass  gguuiiddeedd  tthheerreeiinn..  TThhee  

mmeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  pprroovviiddee  ddeettaaiillss  ssuucchh  aass  NNaammee,,  FFoolliioo  NNuummbbeerr,,  mmoobbiillee  

nnuummbbeerr  aanndd  ee  mmaaiill  iidd..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  qquueerryy,,  aa  mmeemmbbeerr  mmaayy  sseenndd  aann  ee--mmaaiill  ttoo  RRTTAA  

aatt  ssuuppppoorrtt@@ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm..    OOnn  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  sshhaarreehhoollddeerrss  ddeettaaiillss  aann  OOTTPP  

wwiillll  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  eenntteerreedd  iinn  tthhee  lliinnkk  ffoorr  

vveerriiffiiccaattiioonn..  
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RReeggiissttrraattiioonn  ooff  BBaannkk  DDeettaaiillss  ffoorr  pphhyyssiiccaall  sshhaarreehhoollddeerrss::  

  

TThhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhoollddiinngg  EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  pphhyyssiiccaall  

FFoorrmm  aanndd  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  rreeggiisstteerreedd  tthheeiirr  bbaannkk  ddeettaaiillss  ccaann  ggeett  tthhee  ssaammee  rreeggiisstteerreedd  

wwiitthh  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..  LLttdd..,,  bbyy  sseennddiinngg  EE  mmaaiill  aatt  

ssuuppppoorrtt@@ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm..  TThhee  mmeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  pprroovviiddee  ddeettaaiillss  ssuucchh  aass  

NNaammee,,  FFoolliioo  NNuummbbeerr,,  CCeerrttiiffiiccaattee  nnuummbbeerr,,  PPAANN,,  ee  ––  mmaaiill  iidd  oonn  aa  ccoovveerriinngg  lleetttteerr  

rreeqquueessttiinngg  ttoo  uuppddaattee  tthhee  bbaannkk  ddeettaaiillss  ssiiggnneedd  bbyy  aallll  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr((ss)),,  sseellff  aatttteesstteedd  

PPAANN  ccaarrdd  ccooppyy  aanndd  aaddddrreessss  pprrooooff  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ccooppyy  ooff  tthhee  cchheeqquuee  lleeaaff  wwiitthh  tthhee  

ffiirrsstt  nnaammeedd  sshhaarreehhoollddeerrss  nnaammee  iimmpprriinntteedd  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  cchheeqquuee  lleeaaff  ccoonnttaaiinniinngg  

bbaannkk  nnaammee  aanndd  bbrraanncchh,,  ttyyppee  ooff  aaccccoouunntt,,  bbaannkk  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr,,  MMIICCRR  ddeettaaiillss  aanndd  

IIFFSSCC  ccooddee  iinn  PPDDFF  oorr  JJPPEEGG  ffoorrmmaatt..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  qquueerryy,,  aa  mmeemmbbeerr  mmaayy  sseenndd  aann  ee--

mmaaiill  ttoo  RRTTAA  aatt  ssuuppppoorrtt@@ppuurrvvaasshhaarree..ccoomm..  

  

RReeggiissttrraattiioonn  ooff  BBaannkk  DDeettaaiillss  ffoorr  DDeemmaatt  sshhaarreehhoollddeerrss::  

IItt  iiss  ccllaarriiffiieedd  tthhaatt  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  bbaannkk  ddeettaaiillss,,  tthhee  MMeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  

rreeggiisstteerr  tthheeiirr  bbaannkk  ddeettaaiillss,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  ddeemmaatt  hhoollddiinnggss  wwiitthh  tthhee  rreessppeeccttiivvee  

DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaanntt  ((DDPP))  bbyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  pprroocceedduurree  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  DDeeppoossiittoorryy  

PPaarrttiicciippaanntt..  

  

  
BByy  OOrrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

    FFoorr  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

SSdd//--  

MMaarryy  BBeelliinnddaa  JJyyoottssnnaa  SS  

CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy    

PPllaaccee::  CChheennnnaaii      

DDaattee::  0011..0099..22002222  
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EExxppllaannaattoorryy  ssttaatteemmeenntt  PPuurrssuuaanntt  ttoo  sseeccttiioonn  110022  ooff  tthhee  ccoommppaanniieess  aacctt,,  22001133  

  
IItteemm  NNoo..  33  

  

MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss,,  wweerree  aappppooiinntteedd  aass  SSttaattuuttoorryy  

AAuuddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  tthhee  2266tthh  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ((''AAGGMM''))  hheelldd  oonn  2277tthh  

SSeepptteemmbbeerr,,  22001177  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  55  yyeeaarrss,,  uupp  ttoo  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  3311sstt    AAGGMM..  MM//ss..  JJ  

VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  rree--aappppooiinnttmmeenntt  ffoorr  aa  ffuurrtthheerr  ppeerriioodd  ooff  55  yyeeaarrss..  

MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  hhaavvee  ggiivveenn  tthheeiirr  ccoonnsseenntt  ffoorr  tthheeiirr  rree--aappppooiinnttmmeenntt  aass  

SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  hhaass  iissssuueedd  cceerrttiiffiiccaattee  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  tthheeiirr  

rree--aappppooiinnttmmeenntt,,  iiff  mmaaddee,,  wwiillll  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

SSeeccttiioonn  113399  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ((''tthhee  AAcctt''))  aanndd  tthhee  rruulleess  mmaaddee  tthheerreeuunnddeerr..  

MM//ss..  MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  

pprrooppoosseedd  aappppooiinnttmmeenntt  uunnddeerr  tthhee  AAcctt,,  tthhee  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  AAcctt,,  11994499  aanndd  tthhee  

rruulleess  oorr  rreegguullaattiioonnss  mmaaddee  tthheerreeuunnddeerr..  AAss  ccoonnffiirrmmeedd  ttoo  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ssttaatteedd  

iinn  tthheeiirr  rreeppoorrtt  oonn  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  tthhee  AAuuddiittoorrss  hhaavvee  rreeppoorrtteedd  tthheeiirr  

iinnddeeppeennddeennccee  ffrroomm  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  ssuubbssiiddiiaarryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  ((''IICCAAII''))  aanndd  tthhee  eetthhiiccaall  

rreeqquuiirreemmeennttss  rreelleevvaanntt  ttoo  aauuddiitt..    

  

BBaasseedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  

iitt  iiss  hheerreebbyy  pprrooppoosseedd  ttoo  rree--aappppooiinntt  MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  CChhaarrtteerreedd  

AAccccoouunnttaannttss,,  hhaavviinngg  rreeggiissttrraattiioonn  NNoo..000022994477SS,,  aass  tthhee  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  tteerrmm  ooff  ffiivvee  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss,,  wwhhoo  sshhaallll  hhoolldd  ooffffiiccee  ffrroomm  

tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhiiss  3311sstt  AAGGMM  ttiillll  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  3366tthh  AAGGMM  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    

  

TThhee  pprrooppoosseedd  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  iiss  RRss..  00..5500  

LLaakkhhss,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  ffeeeess  ffoorr  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  SSEEBBII  LLOODDRR,,  ootthheerr  

cceerrttiiffiiccaattiioonnss,,  ttaaxxaattiioonn,,  aapppplliiccaabbllee  ttaaxxeess  aanndd  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  oouutt--ooff--ppoocckkeett  

eexxppeennsseess  oonn  aaccttuuaallss..  TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  SSttaattuuttoorryy  

AAuuddiittoorrss  dduurriinngg  tthheeiirr  sseeccoonndd  tteerrmm  wwoouulldd  bbee  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  rreemmuunneerraattiioonn  

aanndd  sshhaallll  bbee  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthhee  sseerrvviicceess  ttoo  bbee  rreennddeerreedd  bbyy  tthheemm  dduurriinngg  tthhee  

ssaaiidd  tteennuurree..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  

aalltteerr  aanndd  vvaarryy  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aappppooiinnttmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  rreemmuunneerraattiioonn,,  iinn  

ssuucchh  mmaannnneerr  aanndd  ttoo  ssuucchh  eexxtteenntt  aass  mmaayy  bbee  mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhee  SSttaattuuttoorryy  

AAuuddiittoorrss..  
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MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  iiss  aa  ffiirrmm  ooff  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  aanndd  ooppeerraatteess  ffrroomm  

iittss  rreeggiisstteerreedd  ooffffiiccee  iinn  CChheennnnaaii..  TThhee  ffiirrmm  hhoollddss  tthhee  ‘‘PPeeeerr  RReevviieeww’’  cceerrttiiffiiccaattee  aass  

iissssuueedd  bbyy  ‘‘IICCAAII’’..  

  

TThhee  BBooaarrdd  rreeccoommmmeennddss  tthhee  rreessoolluuttiioonn  sseett  oouutt  aatt  IItteemm  NNoo..  33  ooff  tthhee  NNoottiiccee  ffoorr  

aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  MMeemmbbeerrss  bbyy  wwaayy  ooff  aann  OOrrddiinnaarryy  RReessoolluuttiioonn..    

  

NNoonnee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss  oorr  KKeeyy  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  tthheeiirr  rreellaattiivveess  

aarree  iinntteerreesstteedd  oorr  ccoonncceerrnneedd,,  ffiinnaanncciiaallllyy  oorr  ootthheerrwwiissee,,  iinn  tthhee  rreessoolluuttiioonn..  

  

IItteemm  NNoo..  44  

MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  hhaass  bbeeeenn  aassssiissttiinngg  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aanndd  hhaass  bbeeeenn  

ddiisscchhaarrggiinngg  hheerr  dduuttiieess  ssiinnccee  hheerr  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  tthhee  ccoommppaannyy..    MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

hhaass  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  aass  WWhhoollee  ttiimmee  DDiirreeccttoorr  ssiinnccee  0011sstt  AApprriill  22001199  aatt  aa  

rreemmuunneerraattiioonn  RRss..  5500,,000000//--  ppeerr  MMoonntthh..  DDuuee  ttoo  CCoovviidd  ––  1199  ppaannddeemmiicc  SSiittuuaattiioonn  

MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  vvoolluunnttaarriillyy  ffoorreeggoonnee  

hheerr  ssaallaarryy  ffrroomm  11..44..22002200  ttoo  3311..1122..22002211..  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aatt  iittss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  1155tthh  AApprriill,,  22002222  hhaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  

RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  ffrroomm  0011sstt  AApprriill,,  22002222  ttoo  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002244,,  hhaass  

aapppprroovveedd  ppaayymmeenntt  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  119977  

aanndd  SSeeccttiioonn  IIII  PPaarrtt  IIII  ooff  SScchheedduullee  VV  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt  aanndd  SScchheedduullee  VV  aass  

uunnddeerr::  

  

AA))  SSaallaarryy::  RRss..  7755,,000000//--  ppeerr  mmoonntthh..    

BB))  OOtthheerr  BBeenneeffiittss  

  

IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aabbsseennccee  oorr  iinnaaddeeqquuaaccyy  ooff  pprrooffiittss  iinn  aannyy  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  tthhee  WWhhoollee  

ttiimmee  DDiirreeccttoorr  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteennuurree  aass  WWhhoollee  ttiimmee  DDiirreeccttoorr  tthhee  

ssaammee  rreemmuunneerraattiioonn  bbyy  wwaayy  ooff  ssaallaarryy  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  lliimmiittss  ssppeecciiffiieedd  iinn  SScchheedduullee  

VV  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt  22001133  aass  mmiinniimmuumm  rreemmuunneerraattiioonn..  

  

MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  ssaattiissffiieess  aallll  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  sseett  oouutt  iinn  SScchheedduullee  VV  ttoo  tthhee  AAcctt  aass  

aallssoo  ccoonnddiittiioonnss  sseett  oouutt  uunnddeerr  ssuubb--sseeccttiioonn  ((33))  ooff  SSeeccttiioonn  119966  ooff  tthhee  AAcctt  aanndd  hhee  iiss  

nnoott  ddiissqquuaalliiffiieedd  ffrroomm  bbeeiinngg  aappppooiinntteedd  aass  DDiirreeccttoorr  iinn  tteerrmmss  ooff  SSeeccttiioonn  116644  ooff  tthhee  

AAcctt..    

  

TThhee  aabboovvee  mmaayy  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aa  wwrriitttteenn  mmeemmoorraanndduumm  sseettttiinngg  oouutt  tthhee  vvaarriiaattiioonn  iinn  

tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteerrmm  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

uunnddeerr  SSeeccttiioonn  119900  ooff  tthhee  AAcctt..  

  



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
23 

  

WWhheerree  iinn  aannyy  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  dduurriinngg  tthhee  ccuurrrreennccyy  ooff  tteennuurree  ooff  aa  mmaannaaggeerriiaall  ppeerrssoonn,,  

aa  ccoommppaannyy  hhaass  nnoo  pprrooffiittss  oorr  iittss  pprrooffiittss  aarree  iinnaaddeeqquuaattee,,  iitt  mmaayy,,  ppaayy  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  

tthhee  mmaannaaggeerriiaall  ppeerrssoonn  nnoott  eexxcceeeeddiinngg,,  tthhee  lliimmiittss  aass  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  tthhee  sscchheedduullee  VV  

ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt  22001133..  

  

TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteerrmm  ttoo  MMrrss..  SSaannggiittaa  

TTaattiiaa  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ppaasssseedd  bbyy  SSppeecciiaall  RReessoolluuttiioonn..    

  

TThhee  RReessoolluuttiioonn  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  rreeccoorrdd  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  aatt  tthhee  RReeggiisstteerreedd  OOffffiiccee,,  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn..  TThhee  BBooaarrdd  rreeccoommmmeennddss  ppaassssiinngg  

tthhee  SSppeecciiaall  RReessoolluuttiioonn  ggiivveenn  iinn  IItteemm  NNoo  44  ooff  tthhee  NNoottiiccee..    

  

EExxcceepptt  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  aanndd  hheerr  rreellaattiivveess,,  nnoonnee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss  oorr  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  tthheeiirr  rreellaattiivveess  iiss,,  iinn  aannyy  wwaayy  ccoonncceerrnneedd  oorr  

iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  ssaaiidd  rreessoolluuttiioonn..  

  

IItteemm  NNoo..  55  

AAss  ppeerr  sseeccttiioonn  118888  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  wwiitthh  RRuullee  1155  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  ((MMeeeettiinngg  ooff  BBooaarrdd  aanndd  iittss  PPoowweerrss))  RRuulleess  22001144  ((iinncclluuddiinngg  aannyy  

ssttaattuuttoorryy  mmooddiiffiiccaattiioonnss  oorr  eennaaccttmmeennttss  tthheerreeooff)),,  aa  CCoommppaannyy,,  sshhaallll  oobbttaaiinn  pprriioorr  

aapppprroovvaall  ooff  sshhaarreehhoollddeerrss  ffoorr  eenntteerriinngg  iinnttoo  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  eexxcceeeeddiinngg  

1100%%  ooff  ttuurrnnoovveerr  aass  ppeerr  llaasstt  aauuddiitteedd  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  AAss  ppeerr  

RReegguullaattiioonn  2233  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonn  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  

RReegguullaattiioonn  22001155,,  aallll  RReellaatteedd  PPaarrttyy  TTrraannssaaccttiioonnss  sshhaallll  rreeqquuiirree  aapppprroovvaall  ooff  

sshhaarreehhoollddeerrss  tthhrroouugghh  RReessoolluuttiioonn..  FFuurrtthheerr  aass  ppeerr  SSEEBBII  RReegguullaattiioonnss  lliisstteedd  aabboovvee,,  aa  

ttrraannssaaccttiioonn  wwiitthh  aa  RReellaatteedd  PPaarrttyy  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  mmaatteerriiaall  iiff  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  //  

ttrraannssaaccttiioonnss  ttoo  bbee  eenntteerreedd  iinnttoo  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr  wwiitthh  pprreevviioouuss  

ttrraannssaaccttiioonnss  dduurriinngg  aa  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  eexxcceeeeddss  tteenn  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  aannnnuuaall  ccoonnssoolliiddaatteedd  

ttuurrnnoovveerr  ooff  tthhee  lliisstteedd  eennttiittyy  aass  ppeerr  iittss  llaasstt  aauuddiitteedd  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeenntt..  

  

TThhee  AAnnnnuuaall  CCoonnssoolliiddaatteedd  TTuurrnnoovveerr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aass  ppeerr  llaasstt  AAuuddiitteedd  

FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  22002211--2222  iiss  RRss..6699..5533  llaakkhhss..  

  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssttaattuuttoorryy  pprroovviissiioonnss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  tthhee  BBooaarrdd  aatt  iittss  

mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0011sstt  SSeepptteemmbbeerr  22002222  hhaass  aapppprroovveedd  RReellaatteedd  PPaarrttyy  TTrraannssaaccttiioonnss,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  SSiinnccee  tthhee  pprrooppoosseedd  

ttrraannssaaccttiioonn  rreeqquuiirreess  aapppprroovvaall  ooff  mmeemmbbeerrss,,  yyoouurr  bbooaarrdd  rreeccoommmmeennddss  tthhee  

RReessoolluuttiioonn  sseett  oouutt  aass  iitteemm  NNoo..55  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  mmeemmbbeerrss  bbyy  wwaayy  ooff  SSppeecciiaall  

RReessoolluuttiioonn..    
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AAllll  ddiisscclloossuurreess  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  wwiitthh  

CCoommppaanniieess  ((MMeeeettiinngg  ooff  BBooaarrdd  aanndd  iittss  ppoowweerr))  RRuulleess,,  22001144  aanndd  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  

OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeenntt))  RReegguullaattiioonnss  22001155  aanndd  cciirrccuullaarrss  iissssuueedd  

bbyy  SSEEBBII  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aarree  ggiivveenn  bbeellooww::  

  

SS..nnoo  
NNaammee  ooff  tthhee  

RReellaatteedd  

PPaarrttyy  

NNaattuurree  ooff  

RReellaattiioonnsshhiipp  

NNaattuurree  ooff  

ttrraannssaaccttiioonn  

MMaaxxiimmuumm  

LLiimmiitt  

UUppttoo  

RRss..  

PPeerriioodd  

CCoommmmeenncciinngg  

FFrroomm  TToo  

11  

KKrreeoonn  

FFiinnnnaanncciiaall  

SSeerrvviicceess  

LLiimmiitteedd  

EEnntteerrpprriisseess  oovveerr  

wwhhiicchh  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  

PPeerrssoonnnneell  aarree  

aabbllee  ttoo  eexxeerrcciissee  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnfflluueennccee 

LLeennddiinngg  ooff  

LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

22  

OOppttii  PPrroodduuccttss  

PPrriivvaattee  

LLiimmiitteedd  

EEnntteerrpprriisseess  oovveerr  

wwhhiicchh  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  

PPeerrssoonnnneell  aarree  

aabbllee  ttoo  eexxeerrcciissee  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnfflluueennccee 

LLeennddiinngg  ooff  

LLooaannss  
1155  

CCrroorreess  
3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

33  

TTaattiiaa  GGlloobbaall  

VVeennnnttuurree  

LLiimmiitteedd  

EEnntteerrpprriisseess  oovveerr  

wwhhiicchh  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  

PPeerrssoonnnneell  aarree  

aabbllee  ttoo  eexxeerrcciissee  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnfflluueennccee 

LLeennddiinngg  ooff  

LLooaannss  
1155  

CCrroorreess  

3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss  
1100  

CCrroorreess  

44..  
MMrrss..  SSaannggiittaa  

TTaattiiaa  
WWhhoollee  TTiimmee  

DDiirreeccttoorr  ((KKMMPP))  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss 
1100  

CCrroorreess  

3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

55..  

TTaattiiaa  JJaaiinn  

PPaannnnaallaall  

SSaammppaatthhllaall  
DDiirreeccttoorr  

BBoorrrroowwiinngg  

ooff  LLooaannss 
1100  

CCrroorreess  

3311sstt  

AAGGMM  
3344tthh  AAGGMM  

  

  

AAss  ppeerr  RReegguullaattiioonn  2233  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLOODDRR))  RReegguullaattiioonnss  22001155,,  tthhee  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  

sshhaallll  aabbssttaaiinn  ffrroomm  vvoottiinngg  oonn  ssuucchh  rreessoolluuttiioonn  wwhheetthheerr  tthhee  eennttiittyy  iiss  aa  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttoo  

tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ttrraannssaaccttiioonn  oorr  nnoott..  
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MMeemmbbeerrss  aarree  hheerreebbyy  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  sseeccoonndd  pprroovviissiioonn  ooff  sseeccttiioonn  118888  ((11))  

ooff  tthhee  ccoommppaanniieess  aacctt  22001133,,  nnoo  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  sshhaallll  vvoottee  oonn  ssuucchh  

rreessoolluuttiioonn  ttoo  aapppprroovvee  aannyy  ccoonnttrraacctt  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  

tthhee  ccoommppaannyy,,  iiff  ssuucchh  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  iiss  aa  rreellaatteedd  ppaarrttyy..  

  

AAccccoorrddiinnggllyy,,  aallll  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  DDiirreeccttoorrss  oorr  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  CCoorrppoorraatteess  sshhaallll  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  oorr  

vvoottee  oonn  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn..    TThhee  bbooaarrdd  rreeccoommmmeennddss  tthhiiss  rreessoolluuttiioonn  sseett  oouutt  iinn  iitteemm  NNoo..  

66  ooff  tthhiiss  nnoottiiccee  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ttoo  bbee  ppaasssseedd  aass  oorrddiinnaarryy  rreessoolluuttiioonn..  

  

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  aabboovvee,,  nnoonnee  ooff  tthhee  ootthheerr  DDiirreeccttoorrss  oorr  KKeeyy  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell,,  oorr  

tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rreellaattiivveess  iiss,,  iinn  aannyy  wwaayy,,  ccoonncceerrnneedd  oorr  iinntteerreesstteedd,,  ffiinnaanncciiaallllyy  oorr  

ootthheerrwwiissee,,  iinn  tthhee  rreessoolluuttiioonn  aass  sseett  oouutt  aatt  iitteemm  nnoo..  55  ooff  tthhee  nnoottiiccee..  

  

  
AAnnnneexxuurree  ttoo  tthhee  NNoottiiccee  

  
DDeettaaiillss  ooff  DDiirreeccttoorrss  sseeeekkiinngg  rree--aappppooiinnttmmeenntt  aatt  tthhee    

3311sstt  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  
[[PPuurrssuuaanntt  ttoo  RReegguullaattiioonn  3366((33))  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLOODDRR))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155  aanndd    

SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrdd  22  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarriieess  ooff  IInnddiiaa]]  

  
  

IItteemm  NNoo..  22  

NNaammee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

DDaattee  ooff  BBiirrtthh  1100||0011||11997722  

DDIINN  0066993322444488  

DDaattee  ooff  AAppppooiinnttmmeenntt  3311||0077||22001144  

NNaattuurree  ooff  AAppppooiinnttmmeenntt  RRee--AAppppooiinnttmmeenntt  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  BBaacchheelloorr  ooff  CCoommmmeerrccee  

EExxppeerrttiissee  iinn  ssppeecciiffiicc  ffuunnccttiioonnaall  aarreeaa  
MMoorree  tthhaann  1155  yyeeaarrss  rriicchh  eexxppeerriieennccee  iinn  

AAssssoocciiaattiinngg  wwiitthh  GGlloobbaall  BBuussiinneessss  

RReellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  DDiirreeccttoorrss  aanndd  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  
DDaauugghhtteerr  iinn  llaaww  ooff  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  

PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  

NNoo..  ooff  SShhaarreess  iinn  tthhee  CCoommppaannyy  1100,,550000  

DDiirreeccttoorrsshhiipp  iinn  ootthheerr  ccoommppaanniieess  //  LLLLPP  

PPuubblliicc  LLiimmiitteedd  

CCoommppaannyy  
NNiill  

PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd  

CCoommppaannyy  
JJiinn  PPaaaadd  DDeevveellooppeerrss  

PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd  

CChhaaiirrmmaann  //  MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy  
MMeemmbbeerr  iinn::  

11..  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

CChhaaiirrmmaann  //  MMeemmbbeerr  ooff  OOtthheerr  PPuubblliicc  

LLiimmiitteedd  CCoommppaanniieess  wwhhiicchh  hhee  //  sshhee  iiss  aa  

DDiirreeccttoorr  
NNIILL  
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DDiirreeccttoorrss’’  RReeppoorrtt  
  

DDeeaarr  SShhaarreehhoollddeerrss,,  

  

YYoouurr  DDiirreeccttoorrss  hhaavvee  pplleeaassuurree  iinn  pprreesseennttiinngg  tthhee  3311sstt  DDiirreeccttoorr’’ss  RReeppoorrtt  ooff  MM//ss..  

AAsshhrraamm  oonnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  ((TThhee  CCoommppaannyy))  aanndd  aalloonngg  wwiitthh  iitt,,  tthhee  AAuuddiitteedd  FFiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  ffoorr  tthhee  FFiinnaanncciiaall  yyeeaarr  eennddeedd  3311sstt  MMaarrcchh  22002222..  

  

11..  FFIINNAANNCCIIAALL  HHIIGGHHLLIIGGHHTTSS  

  

TThhee  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  3311sstt  MMaarrcchh  22002222  iiss  

ssuummmmaarriizzeedd  bbeellooww::    

                                                                                                            

PPaarrttiiccuullaarrss  

((RRuuppeeeess  iinn  llaaccss))  

YYeeaarr  EEnnddeedd  

3311sstt  MMaarrcchh  
22002222  

YYeeaarr  EEnnddeedd  
3311sstt  MMaarrcchh  

22002211  

IInnccoommee  ffrroomm  OOppeerraattiioonnss  3355..0022  3388..5588  

NNoonn--ooppeerraattiinngg  IInnccoommee  3344..5500  3366..0066  

TToottaall  IInnccoommee  6699..5533  7744..6644  

TToottaall  EExxppeennddiittuurree  6644..3311  113355..5533  

PPrrooffiitt  //  LLoossss  bbeeffoorree  DDeepprreecciiaattiioonn,,  IInntteerreesstt  aanndd  TTaaxxaattiioonn  55..2222  --6600..8899  

IInntteerreesstt  &&  FFiinnaannccee  CChhaarrggeess  00..0000  00..0055  

DDeepprreecciiaattiioonn  44..1155  66..0000  

PPrrooffiitt  //  LLoossss  bbeeffoorree  TTaaxx  11..0077  --6666..9944  

PPrroovviissiioonn  ffoorr  CCuurrrreenntt  TTaaxxeess  00..0000  --00..7788  

PPrroovviissiioonn  ffoorr  DDeeffeerrrreedd  TTaaxxeess  --11..9977  00..0000  

PPrrooffiitt  //  LLoossss  aafftteerr  TTaaxx  33..0033  --6666..1166  

OOtthheerr  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee  229966..8855  88..0000  

TTrraannssffeerr  ttoo  RReesseerrvveess  00..0000  00..0000  

BBaallaannccee  ccaarrrriieedd  ttoo  BBaallaannccee  SShheeeett  229999..8888  --5588..1166  
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22..  OOPPEERRAATTIINNGG  RREESSUULLTTSS  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  

  

DDuurriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002211  --  22002222,,  yyoouurr  CCoommppaannyy  hhaass  iinnccuurrrreedd  aa  pprrooffiitt  ooff  RRss..  

33..0033  LLaakkhhss  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  lloossss  ooff  RRss..  --6666..1166  LLaakkhhss  iinnccuurrrreedd  iinn  pprreevviioouuss  yyeeaarr  

22002200  --  22002211..  

  

33..  DDIIVVIIDDEENNDD  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  wwiisshh  ttoo  ccoonnsseerrvvee  tthhee  pprrooffiitt  ffoorr  ffuuttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

eexxppaannssiioonn  aanndd  hheennccee  hhaavvee  nnoott  rreeccoommmmeennddeedd  aannyy  ddiivviiddeenndd  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  

22002211--2222  

  

44..  TTRRAANNSSFFEERR  OOFF  UUNNCCLLAAIIMMEEDD  DDIIVVIIDDEENNDD  TTOO  IINNVVEESSTTOORR  EEDDUUCCAATTIIOONN  AANNDD  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  FFUUNNDD::  

  

TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  112255  ((22))  ooff  tthhee  ccoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ddoo  nnoott  aappppllyy  aass  tthheerree  

wwaass  nnoo  ddiivviiddeenndd  ddeeccllaarreedd  aanndd  ppaaiidd  llaasstt  yyeeaarr..  

  

55..  TTRRAANNSSFFEERR  TTOO  RREESSEERRVVEESS  

  

YYoouurr  CCoommppaannyy  ddooeess  nnoott  pprrooppoossee  aannyy  ttrraannssffeerr  ooff  ffuunnddss  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  RReesseerrvvee..  

HHoowweevveerr  BBooaarrdd  ddeecciiddeedd  ttoo  rreettaaiinn  tthhee  pprrooffiitt  ooff  RRss..33..0033  llaakkhhss  iinn  tthhee  RReettaaiinneedd  

eeaarrnniinnggss..  

  

66..  MMAATTEERRIIAALL  CCHHAANNGGEE  AANNDD  CCOOMMMMIITTMMEENNTTSS  OOFF  TTHHEE  CCOOMMPPAANNYY  

  

DDuuee  ttoo  ccoonnttiinnuuiinngg  CCoovviidd  ––  1199  ppaannddeemmiicc,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ffeeww  mmaatteerriiaall  cchhaannggeess  

eeffffeeccttiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..      OOuurr  OOnnlliinnee  //  oofffflliinnee  

ssaalleess  ccoouulldd  nnoott  bbee  iinnccrreeaasseedd  dduurriinngg  tthhee  FF..YY..  22002211  --  22002222  aanndd  aallssoo  bbaasseedd  oonn  tthhee  

rreeqquueesstt  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  cclliieennttss  //  PPaarrttiieess,,  dduuee  ttoo  uunnpprreecceeddeenntteedd  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  

ffaacceedd  bbyy  tthheemm  oonn  aaccccoouunntt  ooff  CCOOVVIIDD  --  1199  ppaannddeemmiicc,,  tthhee  ccoommppaannyy  ggrraanntteedd  rreedduuccttiioonn  

iinn  iinntteerreesstt  rraattee  ffrroomm  1122%%  ttoo  99%%  oonn  tthheeiirr  oouuttssttaannddiinngg  aammoouunnttss  iinn  tthhee  FF..YY..  22002211  ––  

22002222..    

  

77..  PPAARRTTIICCUULLAARRSS  OOFF  LLOOAANNSS,,  GGUUAARRAANNTTEEEESS  AANNDD  IINNVVEESSTTMMEENNTT  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ggiivveenn  llooaann  ooff  RRss..  9933,,1166,,558877//--  dduurriinngg  tthhee  FF..YY..  22002211  ––  22002222  uunnddeerr  

tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  118866  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  hhaass  bbeeeenn  ddiisscclloosseedd  iinn  

tthhee  NNoottee  NNoo..  II  ((ee))  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss,,  ffoorrmmiinngg  aa  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt..  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ggiivveenn  aannyy  gguuaarraanntteeee  dduurriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002211  --  22002222..  
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88..  SSHHAARREE  CCAAPPIITTAALL  AANNDD  LLIISSTTIINNGG  OONN  SSTTOOCCKK  EEXXCCHHAANNGGEE  

  

TToottaall  sshhaarree  ccaappiittaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  TThhee  ppaaiidd  uupp  EEqquuiittyy  SShhaarree  CCaappiittaall  aass  oonn  MMaarrcchh  

3311,,  22002222  wwaass  RRss..1122,,0000,,0000,,000000//--..  CCoonnssiissttiinngg  ooff  

11,,2200,,0000,,000000  eeqquuiittyy  SShhaarreess  aatt  RRss..  1100//--  eeaacchh..      

NNoo  aaddddiittiioonnss  aanndd  aalltteerraattiioonnss  ttoo  tthhee  ccaappiittaall  wweerree  

mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002211  --  22002222..  

IIssssuuee  ooff  eeqquuiittyy  sshhaarreess  wwiitthh  

ddiiffffeerreennttiiaall  rriigghhttss  

YYoouurr  CCoommppaannyy  hhaadd  nnoott  iissssuueedd  aannyy  eeqquuiittyy  

sshhaarreess  wwiitthh  ddiiffffeerreennttiiaall  rriigghhttss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  

uunnddeerr  rreevviieeww  

IIssssuuee  ooff  sswweeaatt  eeqquuiittyy  sshhaarreess  YYoouurr  CCoommppaannyy  hhaadd  nnoott  iissssuueedd  aannyy  sswweeaatt  

eeqquuiittyy  sshhaarreess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww..  

IIssssuuee  ooff  eemmppllooyyeeee  ssttoocckk  ooppttiioonnss  YYoouurr  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  iissssuueedd  aannyy  eemmppllooyyeeee  

ssttoocckk  ooppttiioonnss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww..  

PPrroovviissiioonn  ooff  mmoonneeyy  bbyy  CCoommppaannyy  

ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  iittss  oowwnn  sshhaarreess  bbyy  

eemmppllooyyeeeess  oorr  bbyy  ttrruusstteeeess  ffoorr  tthhee  

bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

YYoouurr  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  mmaaddee  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  

mmoonneeyy  ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  iittss  oowwnn  sshhaarreess  bbyy  

eemmppllooyyeeeess  oorr  bbyy  ttrruusstteeeess  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww  

LLiissttiinngg  ooff  SShhaarreess  

  

TThhee  SShhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  lliisstteedd  iinn  

BBoommbbaayy  SSttoocckk  EExxcchhaannggee  LLiimmiitteedd  hhaavviinngg  SSccrriipp  

CCooddee  552266118877  

SSuussppeennssiioonn  ooff  sshhaarreess  ffrroomm  ttrraaddiinngg  DDuurriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002211  --  22002222,,  tthhee  

sshhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wweerree  nnoott  ssuussppeennddeedd  

ffrroomm  ttrraaddiinngg  oonn  tthhee  ssttoocckk  eexxcchhaannggee..  

  

99..  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIEESS,,  AASSSSOOCCIIAATTEESS  AANNDD  JJOOIINNTT  VVEENNTTUURREE  CCOOMMPPAANNIIEESS  

  

YYoouurr  CCoommppaannyy  hhaass  nnoo  ssuubbssiiddiiaarriieess  oorr  jjooiinntt  vveennttuurreess..  TThheerree  aarree  aallssoo  nnoo  aassssoocciiaattee  

ccoommppaanniieess  wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  SSeeccttiioonn  22((66))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ((““AAcctt””))..    

FFuurrtthheerr  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  nnoo  ccoommppaannyy  hhaass  bbeeccoommee  oorr  cceeaasseedd  ttoo  bbee  iittss  ssuubbssiiddiiaarriieess  

jjooiinntt  vveennttuurreess  oorr  aassssoocciiaattee  ccoommppaanniieess  
 

1100..  DDEEPPOOSSIITT  FFRROOMM  PPUUBBLLIICC::  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nneeiitthheerr  aacccceepptteedd  nnoorr  rreenneewweedd  aannyy  ffiixxeedd  ddeeppoossiittss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

TThheerree  aarree  nnoo  oouuttssttaannddiinngg  oorr  uunnccllaaiimmeedd  ddeeppoossiittss,,  uunnccllaaiimmeedd  //  uunnppaaiidd  iinntteerreesstt,,  

rreeffuunnddss  dduuee  ttoo  tthhee  ddeeppoossiitt  hhoollddeerrss  oorr  ttoo  bbee  ddeeppoossiitteedd  ttoo  tthhee  IInnvveessttoorr  EEdduuccaattiioonn  aanndd  

PPrrootteeccttiioonn  FFuunndd  aass  oonn  MMaarrcchh  3311,,  22002222..  

  

1111..  DDIIRREECCTTOORRSS  AANNDD  KKEEYY  MMAANNAAGGEERRIIAALL  PPEERRSSOONNNNEELL,,  BBOOAARRDD  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

AANNDD  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  DDIIRREECCTTOORRSS  
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AA..  DDiirreeccttoorrss  aanndd  KKeeyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPeerrssoonnnneell  

  

SS..nnoo  NNaammee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  DDIINN  DDeessiiggnnaattiioonn  
AAppppooiinnttmmeenntt  

ddtt  

11..  
MMrrss ..   SSaanngg ii ttaa   

TTaa tt iiaa  
0066993322444488  

EExxeeccuuttiivvee  //  PPrroommootteerr//  WWhhoollee  

TTiimmee  DDiirreeccttoorr  
3311..0077..22001144  

22..  
MMrr ..   TTaa tt iiaa   JJaa iinn   

PPaannnnaa llaa ll   

SSaammppaatthh llaa ll   
0011220088991133  

NNoonn  ––  EExxeeccuuttiivvee  //  NNoonn  ––  

IInnddeeppeennddeenntt  //    PPrroommootteerr  DDiirreeccttoorr  
1133..1111..22001188  

33..  
MMrr ..   VV ..   

RRaammaassuubbrraammaanniiaann  
0077666666332266  

NNoonn  ––  EExxeeccuuttiivvee  //  IInnddeeppeennddeenntt  

DDiirreeccttoorr  
3311..1100..22001166  

44..  MMrr ..   MM..   PPaa llaanniivvee ll   0077774433778855  
NNoonn  ––  EExxeeccuuttiivvee  //  IInnddeeppeennddeenntt  

DDiirreeccttoorr  
3311..1100..22001166  

  

TThheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  cchhaannggee  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  BBooaarrdd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww  

ii..ee..  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  BBooaarrdd  rreemmaaiinnss  tthhee  ssaammee..  

    

1122..  AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  //  RREE  ––  AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS::  

  

AAss  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  115522  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  nnoott  lleessss  tthhaann  ttwwoo--

tthhiirrdd  ooff  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  ootthheerr  tthhaann  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  bbee  

lliiaabbllee  ttoo  rreettiirree  bbyy  rroottaattiioonn..  OOnnee--tthhiirrdd  ooff  tthheessee  DDiirreeccttoorrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreettiirree  eevveerryy  

yyeeaarr  aanndd  iiff  eelliiggiibbllee,,  tthheessee  DDiirreeccttoorrss  qquuaalliiffyy  ffoorr  rree--aappppooiinnttmmeenntt..  AAtt  tthhee  eennssuuiinngg  AAGGMM,,  

MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  ((DDIINN::  0066993322444488)),,  DDiirreeccttoorr  rreettiirreess  bbyy  rroottaattiioonn  aanndd  bbeeiinngg  eelliiggiibbllee,,  

ooffffeerrss  hheerr  sseellvveess  ffoorr  rree--aappppooiinnttmmeenntt..    

  

AA  ddeettaaiilleedd  pprrooffiillee  ooff  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  aalloonngg  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  

uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  3366((33))  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrdd  oonn  

GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  iiss  pprroovviiddeedd  sseeppaarraatteellyy  bbyy  wwaayy  ooff  aann  AAnnnneexxuurree  ttoo  tthhee  NNoottiiccee  ooff  tthhee  

AAGGMM..  

  

1133..  KKEEYY  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPEERRSSOONNNNEELL  OOFF  TTHHEE  CCOOMMPPAANNYY  AARREE  AASS  UUNNDDEERR::  
 

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessiiggnnaatteedd  aass  tthhee  KKeeyy  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ppuurrssuuaanntt  ttoo  SSeeccttiioonnss  22((5511))  aanndd  220033  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  wwiitthh  

tthhee  CCoommppaanniieess  ((AAppppooiinnttmmeenntt  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  ooff  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell))  RRuulleess,,  

22001144..  

  

  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa,,  CChhaaiirrmmaann  aanndd    WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  

  MMrr..  MM..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  ––  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  

  MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa  JJyyoottssnnaa  SS,,  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  ccuumm  ccoommpplliiaannccee  OOffffiicceerr  
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1144..  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  DDIIRREECCTTOORRSS’’  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  

  

TThhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  ssuubbmmiitttteedd  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  

IInnddeeppeennddeennccee  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  tthheeyy  mmeeeett  tthhee  ccrriitteerriiaa  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  

114499((66))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..    

  

AAllll  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  aallssoo  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  

aawwaarree  ooff  aannyy  cciirrccuummssttaannccee  oorr  ssiittuuaattiioonn,,  wwhhiicchh  eexxiisstt  oorr  mmaayy  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  

aannttiicciippaatteedd,,  tthhaatt  ccoouulldd  iimmppaaiirr  oorr  iimmppaacctt  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ddiisscchhaarrggee  tthheeiirr  dduuttiieess  wwiitthh  aann  

oobbjjeeccttiivvee  iinnddeeppeennddeenntt  jjuuddggmmeenntt  aanndd  wwiitthhoouutt  aannyy  eexxtteerrnnaall  iinnfflluueennccee  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  

iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhee  BBooaarrdd  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  

DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ppoosssseessss  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  eexxppeerriieennccee  aanndd  eexxppeerrttiissee  

aanndd  tthheeyy  hhoolldd  hhiigghheesstt  ssttaannddaarrddss  ooff  iinntteeggrriittyy..  

  

1155..  AANNNNUUAALL  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  BBYY  TTHHEE  BBOOAARRDD  

  

TThhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  tthhee  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  

RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155  ((““tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss””))  ssttiippuullaattee  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  

ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  iittss  CCoommmmiitttteeeess,,  IInnddiivviidduuaall  DDiirreeccttoorrss  aanndd  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ffoorrmmuullaatteedd  aa  PPoolliiccyy  ffoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss,,  tthhee  BBooaarrdd,,  iittss  CCoommmmiitttteeeess  aanndd  ootthheerr  iinnddiivviidduuaall  DDiirreeccttoorrss  

wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss  

aanndd  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss..  

    

TThhee  eevvaalluuaattiioonn  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  aasssseessssiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  DDiirreeccttoorrss  ccoommpprriisseess  

vvaarriioouuss  kkeeyy  aarreeaass  ssuucchh  aass  aatttteennddaannccee  aatt  BBooaarrdd  aanndd  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinnggss,,  qquuaalliittyy  ooff  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  BBooaarrdd  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  ddeecciissiioonnss,,  ssttrraatteeggiicc  iinnssiigghhttss  oorr  iinnppuuttss  

rreeggaarrddiinngg  ffuuttuurree  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aabbiilliittyy  ttoo  cchhaalllleennggee  

vviieewwss  iinn  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  mmaannnneerr,,  kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiirreedd  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  

bbuussiinneessss//aaccttiivviittiieess,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinndduussttrryy  aanndd  gglloobbaall  ttrreennddss,,  eettcc..  

  

TThhee  eevvaalluuaattiioonn  iinnvvoollvveess  sseellff--eevvaalluuaattiioonn  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  

aasssseessssmmeenntt  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  AA  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  wwiillll  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  eevvaalluuaattiioonn..  PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  

AAcctt,,    

  

22001133  aanndd  RReegguullaattiioonn  1177  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  tthhee  BBooaarrdd  hhaass  ccaarrrriieedd  oouutt  aann  

aannnnuuaall  eevvaalluuaattiioonn  ooff  iittss  oowwnn  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  tthhaatt  ooff  iittss  CCoommmmiitttteeeess  aass  wweellll  aass  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss  iinnddiivviidduuaallllyy  ((iinncclluuddiinngg  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss))..  TThhee  

eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaffffiirrmmaattiioonn  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  

DDiirreeccttoorrss  tthhaatt  tthheeyy  mmeett  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee  ccrriitteerriiaa  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaanniieess  

AAcctt,,  22001133,,  aanndd  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  
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AA  sseeppaarraattee  eexxeerrcciissee  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  

ooff  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  iinnddiivviidduuaall  DDiirreeccttoorrss  wwhhoo  wweerree  eevvaalluuaatteedd  

oonn  sseevveerraall  ppaarraammeetteerrss  ssuucchh  aass  lleevveell  ooff  eennggaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  iinnddeeppeennddeennccee  

ooff  jjuuddggmmeenntt  ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  mmiinnoorriittyy  sshhaarreehhoollddeerrss  

aanndd  kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiirreedd  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  bbuussiinneessss//aaccttiivviittiieess..  

  

TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  aass  aa  

wwhhoollee  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss..  TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwaass  aallssoo  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss,,  

ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  vviieewwss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorrss..  TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  

bbyy  tthhee  eennttiirree  BBooaarrdd  eexxcclluuddiinngg  tthhee  DDiirreeccttoorr  bbeeiinngg  eevvaalluuaatteedd..  
 

TThhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  EEvvaalluuaattiioonn  ffoorr  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  22002211--  22002222  wwaass  

ddiissccuusssseedd  bbyy  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  aatt  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  mmeeeettiinnggss  hheelldd    iinn  AAuugguusstt  22002222..  QQuuaalliittaattiivvee  ccoommmmeennttss  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss  ooff  

DDiirreeccttoorrss  wweerree  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  CChhaaiirrmmaann  ooff  

tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  DDiirreeccttoorrss  hhaavvee  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss..    DDeettaaiillss  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  oonn  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

BBooaarrdd’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee  aatt  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn    

  

1166..  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  AANNDD  AANNAALLYYSSIISS  

  

MMaannaaggeemmeenntt  DDiissccuussssiioonn  aanndd  AAnnaallyyssiiss  RReeppoorrtt  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww  aass  ssttiippuullaatteedd  

uunnddeerr  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  &&  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155  

((LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss))  iiss  pprreesseenntteedd  iinn  aa  sseeppaarraattee  sseeccttiioonn  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  AAnnnnuuaall  

RReeppoorrtt..  ––  AAnnnneexxuurree  ––  22  

  

1177..  PPOOLLIICCYY  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS  AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  AANNDD  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  

TThhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  PPoolliiccyy  iiss  iinn  ppllaaccee  llaayyiinngg  ddoowwnn  tthhee  rroollee  ooff  NNRRCC,,  

ccrriitteerriiaa  ooff  aappppooiinnttmmeenntt,,  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  tteerrmm  //  tteennuurree,,  eettcc..  ooff  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss  &&  

IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss,,  aannnnuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn,,  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorrss,,  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee//  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss,,  KKeeyy  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  aanndd  

SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  ccrriitteerriiaa  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  ppoossiittiivvee  aattttrriibbuutteess  aanndd  

iinnddeeppeennddeennccee  ooff  DDiirreeccttoorr..  NNRRCC  ppoolliiccyy  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee,,  aatt  

wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn..  

  

1188..  FFAAMMIILLIIAARRIIZZAATTIIOONN  PPRROOGGRRAAMM  FFOORR  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  DDIIRREECCTTOORRSS  

  

AAss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  SSeeccttiioonn  114499  rreeaadd  wwiitthh  SScchheedduullee  IIVV,,  PPaarrtt  IIIIII  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  

22001133  aanndd  RReegguullaattiioonn  2255  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ffoorrmmuullaatteedd  aa    

http://www.ashramonline.in/
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ppoolliiccyy  oonn  ‘‘ffaammiilliiaarriizzaattiioonn  pprrooggrraammmmee  ffoorr  iinnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss’’  FFuurrtthheerr,,  tthhee  

CCoommppaannyy  aallssoo  ffaammiilliiaarriizzeess  iittss  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  oonn  tthheeiirr  rroolleess,,  rriigghhttss,,  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  nnaattuurree  ooff  tthhee  iinndduussttrryy  iinn  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  ooppeerraatteess,,  bbuussiinneessss  

mmooddeell  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  eettcc..  TThhee  ffaammiilliiaarriizzaattiioonn  pprrooggrraammmmee  ffoorr  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  

iiss  ddiisscclloosseedd  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee  aatt  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn      

  

1199..  OOTTHHEERR  DDIISSCCLLOOSSUURREESS    

  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  oobbttaaiinneedd  aannyy  rreeggiissttrraattiioonn//  

lliicceennssee  //  aauutthhoorriizzaattiioonn,,  bbyy  wwhhaatteevveerr  nnaammee  ccaalllleedd  ffrroomm  aannyy  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  

rreegguullaattoorrss..  

  

2200..  NNUUMMBBEERR  OOFF  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE  BBOOAARRDD  

  

SSIIXX  ((66))  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wweerree  hheelldd  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr..  TThhee  rreeqquuiissiittee  qquuoorruumm  wwaass  pprreesseenntt  ffoorr  aallll  tthhee  MMeeeettiinnggss..  TThhee  iinntteerrvveenniinngg  ggaapp  

bbeettwweeeenn  tthhee  mmeeeettiinnggss  wwaass  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  ccoommppaanniieess  aacctt,,  

22001133,,  ffoorr  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  iittss  CCoommmmiitttteeeess,,  

pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  tthhee  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  RReeppoorrtt,,  wwhhiicchh  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  AAnnnnuuaall  

RReeppoorrtt. 

  

2211..  SSTTAATTUUTTOORRYY  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE    

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  bbeeeenn  aaddooppttiinngg  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  mmaannddaatteedd  uunnddeerr  

vvaarriioouuss  ssttaattuutteess  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  aanndd  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  aanndd  sshhaallll  aallwwaayyss  ssttrriivvee  ttoo  aabbiiddee  

bbyy  tthhee  llaawwss  aanndd  bbyy--  llaawwss  aass  aapppplliiccaabbllee..  
 

2222..  DDIIRREECCTTOORRSS’’  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  SSTTAATTEEMMEENNTT  

  

PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  SSeeccttiioonn  113344((55))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt  22001133,,  tthhee  

DDiirreeccttoorrss  hheerreebbyy  ccoonnffiirrmm::  

  

  TThhaatt  iinn  tthhee  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  AAnnnnuuaall  FFiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  tthhee  FFiinnaanncciiaall  

yyeeaarr  eennddeedd  3311sstt  MMaarrcchh  22002222,,  tthhee  aapppplliiccaabbllee  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  hhaavvee  

bbeeeenn  ffoolllloowweedd  aalloonngg  wwiitthh  pprrooppeerr  eexxppllaannaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  mmaatteerriiaall  ddeeppaarrttuurreess;;  

  

  TThhaatt  tthheeyy  hhaadd  sseelleecctteedd  ssuucchh  AAccccoouunnttiinngg  PPoolliicciieess  aanndd  aapppplliieedd  tthheemm  

ccoonnssiisstteennttllyy  aanndd  mmaaddee  jjuuddggmmeennttss  aanndd  eessttiimmaatteess  tthhaatt  aarree  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  

pprruuddeenntt  ssoo  aass  ttoo  ggiivvee  aa  ttrruuee  aanndd  ffaaiirr  vviieeww  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee    

  

  

http://www.ashramonline.in/
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CCoommppaannyy  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  aanndd  ooff  tthhee  PPrrooffiitt  oorr  LLoossss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ffoorr  tthhaatt  ppeerriioodd;;  

  

  TThhaatt  tthheeyy  hhaadd  ttaakkeenn  pprrooppeerr  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  ccaarree  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  

aaddeeqquuaattee  AAccccoouunnttiinngg  RReeccoorrddss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt,,  

ffoorr  ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  AAsssseettss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  ffoorr  pprreevveennttiinngg  aanndd  

ddeetteeccttiinngg  ffrraauudd  aanndd  ootthheerr  iirrrreegguullaarriittiieess;;  

  

  TThheeyy  hhaavvee  pprreeppaarreedd  tthhee  AAnnnnuuaall  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  oonn  aa  GGooiinngg  CCoonncceerrnn  

bbaassiiss..  

  

  TThhaatt  tthheeyy  llaaiidd  ddoowwnn  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  

CCoommppaannyy  aanndd  tthhaatt  ssuucchh  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  aarree  aaddeeqquuaattee  aanndd  

ooppeerraattiinngg  pprrooppeerrllyy;;  aanndd  

  

  TThheeyy  hhaavvee  ddeevviisseedd  pprrooppeerr  ssyysstteemmss  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  

ooff  aallll  aapppplliiccaabbllee  llaawwss  aanndd  tthhaatt  ssuucchh  ssyysstteemmss  wweerree  aaddeeqquuaattee  aanndd  ooppeerraattiinngg  

eeffffeeccttiivveellyy..  

  

2233..  AAUUDDIITT  CCOOMMMMIITTTTEEEE,,  NNOOMMIINNAATTIIOONN  AANNDD  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  AANNDD  

SSTTAAKKEE  HHOOLLDDEERR’’SS  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  

TThhee  ddeettaaiillss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee,,  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  

RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  SSttaakkee  HHoollddeerr’’ss  RReellaattiioonnsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  aarree  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  RReeppoorrtt,,  wwhhiicchh  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..  

  

2244..  DDIISSCCLLOOSSUURREE  OONN  AACCCCEEPPTTAANNCCEE  OOFF  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  MMAADDEE  BBYY  

BBOOAARRDD  CCOOMMMMIITTTTEEEESS    

  

DDuurriinngg  FF..YY..  22002211  --  22002222,,  vvaarriioouuss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  mmaaddee  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeeess  

ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  wwhhiicchh  wweerree  aallll  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  aafftteerr  nneecceessssaarryy  

ddeelliibbeerraattiioonnss..  

  

2255..  DDEETTAAIILLSS  OOFF  SSIIGGNNIIFFIICCAANNTT  AANNDD  MMAATTEERRIIAALL  OORRDDEERRSS  PPAASSSSEEDD  BBYY  TTHHEE  

RREEGGUULLAATTOORRSS  OORR  CCOOUURRTTSS  //  TTRRIIBBUUNNAALL    

  

TThheerree  aarree  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  oorr  mmaatteerriiaall  oorrddeerrss  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  RReegguullaattoorrss  oorr  CCoouurrttss  oorr  

TTrriibbuunnaallss  wwhhiicchh  iimmppaaccttss  tthhee  ggooiinngg  ccoonncceerrnn  ssttaattuuss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  ffuuttuurree  

ooppeerraattiioonnss..  
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2255..  AAUUDDIITTOORRSS  

  

aa..  SSTTAATTUUTTOORRYY  AAUUDDIITTOORRSS  
 

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  tthhee  2266tthh  AAGGMM  hheelldd  oonn  2277tthh  SSeepptteemmbbeerr  22001177,,  aapppprroovveedd  

tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  MM//ss..  JJ..VV..  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo,,  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss..,,  ((FFiirrmm  

RReeggiissttrraattiioonn  NNoo..002299447755))  ((‘‘JJVVRR’’)),,  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss,,  aass  tthhee  ssttaattuuttoorryy  

aauuddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss  ccoommmmeenncciinngg  ffrroomm  tthhee  

ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  2266tthh  AAGGMM  hheelldd  oonn  2277||0099||22001177  uunnttiill  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  3311sstt  AAGGMM  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22002222..    

  

IInn  tteerrmmss  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  aann  aauuddiitt  ffiirrmm  aaccttiinngg  aass  tthhee  

ssttaattuuttoorryy  aauuddiittoorr  ooff  aa  ccoommppaannyy  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  bbee  aappppooiinntteedd  aass  ssttaattuuttoorryy  aauuddiittoorrss  ffoorr  

ttwwoo  tteerrmmss  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss  eeaacchh..  TThhee  ffiirrsstt  tteerrmm  ooff  MM//ss..  JJ..VV..  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo,,  

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss..  ((FFiirrmm  RReeggiissttrraattiioonn  NNoo..002299447755))  aass  ssttaattuuttoorryy  aauuddiittoorrss  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy  eexxppiirreess  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  3311sstt  AAGGMM  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  2299tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  aass  

aauuddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  dduurriinngg  tthheeiirr  pprreesseenntt  tteennuurree,,  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy,,  aafftteerr  dduuee  ddeelliibbeerraattiioonn  aanndd  ddiissccuussssiioonn,,  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  rree--

aappppooiinnttmmeenntt  ooff  MM//ss..  JJ..VV..  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo,,  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss..,,  ((FFiirrmm  

RReeggiissttrraattiioonn  NNoo..002299447755))  aass  ssttaattuuttoorryy  aauuddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  aa  sseeccoonndd  tteerrmm  

ooff  ffiivvee  yyeeaarrss  ttoo  hhoolldd  ooffffiiccee  ffrroomm  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  3311sstt  AAGGMM  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  2299tthh  

SSeepptteemmbbeerr,,  22002222  tthhrroouugghh  tthhee    ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  3366tthh  AAGGMM  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  bbee  

hheelldd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22002277..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteennuurree  ooff  tthheeiirr  

sseeccoonndd  tteerrmm  aass  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss  sshhaallll  bbee  mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeedd  bbeettwweeeenn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  aanndd  SSttaattuuttoorryy  aauuddiittoorr,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

  

TThhee  aabboovvee  pprrooppoossaall  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  NNoottiiccee  ooff  tthhee  AAGGMM  ffoorr  yyoouurr  aapppprroovvaall..    

  

TThhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorr  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  IInntteeggrraatteedd  RReeppoorrtt  aanndd  

AAnnnnuuaall  AAccccoouunnttss  22002211  --  22002222..  DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww,,  tthhee  AAuuddiittoorrss  ddiidd  nnoott  

rreeppoorrtt  aannyy  mmaatttteerr  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  114433((1122))  ooff  tthhee  AAcctt,,  tthheerreeffoorree  nnoo  ddeettaaiill  iiss  rreeqquuiirreedd  

ttoo  bbee  ddiisscclloosseedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  113344((33))  ((CCAA))  ooff  tthhee  AAcctt..  

  

MM//ss..  JJ..VV..  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo,,  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss..,,  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  

aarree  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  114411  ((33))  ((gg))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  

22001133  aanndd  tthheeyy  aarree  nnoott  ddiissqquuaalliiffiieedd  ttoo  aacctt  aass  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonnss  113399  aanndd  114411  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  tthhee  

CCoommppaanniieess  ((AAuuddiitt  aanndd  AAuuddiittoorrss))  RRuulleess,,  22001144..      
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AAss  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  3333  ((11))  ((dd))  ooff  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  MM//ss..  JJ..VV..  

RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo,,  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss..,,  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  hhoolldd  aa  

vvaalliidd  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  PPeeeerr  RReevviieeww  BBooaarrdd  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CChhaarrtteerreedd  

AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa..    

  

CCOOMMMMEENNTT  OONN  SSTTAATTUUTTOORRYY  AAUUDDIITTOORR’’SS  RREEPPOORRTT  

  

TThhee  AAuuddiittoorrss  hhaavvee  eexxpprreesssseedd  aann  uunnmmooddiiffiieedd  ooppiinniioonn  iinn  tthheeiirr  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    AAss  rreeggaarrddss  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  

aauuddiittoorr  iinn  PPooiinntt  NNoo..  VVIIII  AAnnnneexxuurree  ttoo  AAuuddiittoorr  RReeppoorrtt..  TThhee  CCaassee  iiss  ppeennddiinngg  wwiitthh  tthhee  

HHoonnoorraabbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  MMaaddrraass..        

  

bb..  SSEECCRREETTAARRIIAALL  AAUUDDIITTOORRSS  

  

AAss  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  220044  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  wwiitthh  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  RRuulleess  ffrraammeedd  tthheerree  uunnddeerr,,  MM//ss  LLaakksshhmmmmii  SSuubbrraammaanniiaann  &&  

AAssssoocciiaatteess,,,,  PPrraaccttiissiinngg  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarriieess,,  wweerree  aappppooiinntteedd  aass  tthhee  SSeeccrreettaarriiaall  

AAuuddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhee  sseeccrreettaarriiaall  aauuddiitt  ffoorr  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  

22002211  --  22002222..    

  

TThhee  SSeeccrreettaarriiaall  AAuuddiitt  RReeppoorrtt  iissssuueedd  bbyy  tthhee  sseeccrreettaarriiaall  aauuddiittoorr,,  MMrr..  PP..SS..  

SSrriinniivvaassaann,,  AAssssoocciiaattee  ppaarrttnneerr  MM//ss..  LLaakksshhmmmmii  SSuubbrraammaanniiaann  &&  AAssssoocciiaatteess  

PPrraaccttiicciinngg  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarriieess  bbeeaarriinngg  ((CCPP  NNoo..  33112222  ;;  AACCSS  NNoo..  11009900))  iiss  aannnneexxeedd  

hheerreewwiitthh  aass  ““AAnnnneexxuurree  --  99  ””  ttoo  tthhiiss  ddiirreeccttoorrss  rreeppoorrtt..      

  

TThheerree  aarree  nnoo  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss  oorr  ddiissccllaaiimmeerr  iinn  tthhee  

ssaaiidd  RReeppoorrtt..  

  

cc..  RREEPPOORRTTIINNGG  OOFF  FFRRAAUUDDSS    

  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww,,  tthhee  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarriiaall  AAuuddiittoorr  

hhaavvee  nnoott  rreeppoorrtteedd  aannyy  iinnssttaanncceess  ooff  ffrraauuddss  ccoommmmiitttteedd  iinn  tthhee  CCoommppaannyy  bbyy  iittss  

ooffffiicceerrss  oorr  EEmmppllooyyeeeess,,  ttoo  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  114433((1122))  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  aanndd  tthheerreeffoorree,,  nnoo  ddeettaaiillss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddiisscclloosseedd  uunnddeerr  

SSeeccttiioonn  113344((33))  ((cc))  ((aa))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133..  
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dd..  IINNTTEERRNNAALL  AAUUDDIITTOORRSS::  

  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  113388  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  tthhee  

CCoommppaannyy  hhaass  aappppooiinntteedd  MM//ss..  VV..  RRaajjeesshh  aanndd  AAssssoocciiaatteess,,  CCoosstt  AAccccoouunnttaannttss  aass  

aann  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorr  oonn  3300..0055..22002222  wwhhoo  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee..  QQuuaarrtteerrllyy  

iinntteerrnnaall  aauuddiitt  rreeppoorrttss  aarree  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  wwhhiicchh  rreevviieewwss  tthhee  

aauuddiitt  rreeppoorrttss  aanndd  ssuuggggeessttss  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

  

ee..  CCOOSSTT  AAUUDDIITTOORRSS  

  

CCoosstt  AAuuddiitt  aanndd  CCoosstt  RReeccoorrddss  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ccoosstt  rreeccoorrddss  aanndd  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  CCoosstt  

AAuuddiitt  aass  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  114488((11))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  wwiitthh  

CCoommppaanniieess  ((CCoosstt  RReeccoorrddss  aanndd  AAuuddiitt))  RRuulleess,,  22001144  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss  

aaccttiivviittiieess  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  yyoouurr  CCoommppaannyy..    

  

2266..  IINNTTEERRNNAALL  CCOONNTTRROOLL  SSYYSSTTEEMM  AANNDD  AADDEEQQUUAACCYY    

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  aaddeeqquuaattee  ssyysstteemm  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  iinn  ppllaaccee..  TThhiiss  iiss  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  aasssseettss  aarree  ssaaffeegguuaarrddeedd  aanndd  aallll  ttrraannssaaccttiioonnss  aarree  aauutthhoorriizzeedd,,  rreeccoorrddeedd  aanndd  

ccoorrrreeccttllyy  rreeppoorrtteedd..  TThhee  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  ffuunnccttiioonn  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  

aaddeeqquuaaccyy,,  rreelleevvaannccee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm,,  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ppoolliicciieess,,  ppllaannss  

aanndd  ssttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  

BBooaarrdd  rreevviieeww  tthhee  ffiinnddiinnggss  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  oonn  tthhee  

ssaammee..  

  

2277..  CCFFOO  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN::  

  

AAss  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  1177  ((88))  rreeaadd  wwiitthh  PPaarrtt  BB  ooff  SScchheedduullee  IIII  ooff  SSEEBBII  LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss,,  MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm,,  tthhee  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  ((CCFFOO))  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  

cceerrttiiffiieedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  aanndd  iinntteerrnnaall  ccoonnttrroollss  

rreellaattiinngg  ttoo  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002222..    

  

TThhee  ssaaiidd  CCeerrttiiffiiccaattee  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  RReeppoorrtt  aanndd  iiss  aattttaacchheedd  hheerreewwiitthh  aass  AAnnnneexxuurree  --  

55..  AAllssoo,,  iinn  tteerrmmss  ooff  RReegguullaattiioonn  3333  ((22))  ooff  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm,,  

tthhee  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ggaavvee  qquuaarrtteerrllyy  cceerrttiiffiiccaattiioonn  oonn  ffiinnaanncciiaall  

rreessuullttss  wwhhiillee  ppllaacciinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd..  ––  ““AAnnnneexxuurree  ––  66””..  
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2288..  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  OOFF  NNOONN  DDIISSQQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS  

  

CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  NNoonn--DDiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  OOff  DDiirreeccttoorrss  ((PPuurrssuuaanntt  TToo  RReegguullaattiioonn  3344  ((33))  AAnndd  

SScchheedduullee  VV  PPaarraa  CC  CCllaauussee  ((1100))  ((II))  ooff  TThhee  SSEEBBll  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  AAnndd  DDiisscclloossuurree  

RReeqquuiirreemmeennttss))    RReegguullaattiioonnss,,  22001155))  hhaass  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  FFrroomm  MM//ss..  AAXXNN  PPRRAABBHHUU  &&  

AASSSSOOCCIIAATTEESS,,  MMrr..  AAXXNN  PPRRAABBHHUU,,  PPrraaccttiicciinngg  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy,,  MM..NNoo..  33990022  CCOOPP..  

NNoo  1111444400  wwhhiicchh  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  aass  ““AAnnnneexxuurree--  77””..  

  

2299..  RREELLAATTEEDD  PPAARRTTIIEESS  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  

  

PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  aammeennddmmeenntt  iinn  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  

rreevviieeww,,  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  hhaass  aapppprroovveedd  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  RReellaatteedd  PPaarrttyy  

TTrraannssaaccttiioonnss  PPoolliiccyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinncclluuddiinngg  tthhee  lliimmiittss  tthhaatt  wwiillll  ccoonnssttiittuuttee  mmaatteerriiaall  

mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  aann  aapppprroovveedd  RRPPTT,,  aanndd  tthhee  ssaammee  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  

wweebbssiittee,,  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn..        

  

AAllll  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  dduurriinngg  FF..YY..  22002211  --  22002222  wweerree  iinn  tthhee  oorrddiinnaarryy  ccoouurrssee  ooff  

bbuussiinneessss  aanndd  aatt  aarrmm’’ss  lleennggtthh  tteerrmmss..  DDuurriinngg  FFYY  22002211  --  22002222,,  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  hhaass  

rreevviieewweedd  oonn  qquuaarrtteerrllyy  bbaassiiss,,  tthhee  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aaggaaiinnsstt  

tthhee  oommnniibbuuss  aapppprroovvaall  aaccccoorrddeedd  bbyy  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee..    

  

DDuurriinngg  FF..YY..  22002211  --  22002222,,  TThhee  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  ccoonnttrraaccttss  oorr  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  rreellaatteedd  

ppaarrttiieess  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  SSeeccttiioonn  118888((11))  aanndd  aapppplliiccaabbllee  rruulleess  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  

iinn  FFoorrmm  AAOOCC--22,,  aarree  pprroovviiddeedd  aass  aann  ““AAnnnneexxuurree  ––  11””  ttoo  tthhiiss  rreeppoorrtt..    

  

RReellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  dduurriinngg  FF..YY..  22002211  --  22002222,,  wweerree  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  aanndd  aarree  

ddiisscclloosseedd  iinn  tthhee  nnootteess  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss. 

  

FFuurrtthheerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  eenntteerreedd  iinnttoo  aannyy  ootthheerr  ttrraannssaaccttiioonn  ooff  aa  mmaatteerriiaall  nnaattuurree  

wwiitthh  tthhee  PPrroommootteerrss,,  DDiirreeccttoorrss,,  KKeeyy  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  oorr  tthheeiirr  rreellaattiivveess  eettcc..  tthhaatt  

mmaayy  hhaavvee  ppootteennttiiaall  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    

  

3300..  EEXXTTRRAACCTT  OOFF  AANNNNUUAALL  RREETTUURRNN  

  

TThhee  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  EExxttrraacctt  ooff  AAnnnnuuaall  RReettuurrnn  iinn  MMGGTT--99  iiss  ddiissppeennsseedd  wwiitthh  iinn  tteerrmmss  

ooff  CCoommppaanniieess  ((MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn))  AAmmeennddmmeenntt  rruulleess,,  22002211  ddaatteedd  

55tthh  MMaarrcchh,,  22002211..  HHeennccee,,  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  aattttaacchhiinngg  MMGGTT--99  wwiitthh  tthhiiss  rreeppoorrtt  ddooeess  

nnoott  aarriissee..  HHoowweevveerr,,  tthhee  AAnnnnuuaall  rreettuurrnn  ccaann  bbee  vviieewweedd  iinn  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  

ccoommppaannyy  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn..  

http://www.ashramonline.in/
http://www.ashramonline.in/
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3311..  PPAARRTTIICCUULLAARRSS  OOFF  EEMMPPLLOOYYEEEESS  AANNDD  RREELLAATTEEDD  DDIISSCCLLOOSSUURREESS  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  eemmppllooyyeedd  aannyy  iinnddiivviidduuaall  wwhhoossee  rreemmuunneerraattiioonn  ffaallllss  wwiitthhiinn  tthhee  

ppuurrvviieeww  ooff  tthhee  lliimmiittss  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  119977  ooff  tthhee  AAcctt,,  rreeaadd  

wwiitthh  RRuullee  55  ((11))  aanndd  ((22))  ooff  TThhee  CCoommppaanniieess  ((AAppppooiinnttmmeenntt  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  ooff  

MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell))  RRuulleess,,  22001144..  TThhee  ddiisscclloossuurreess  aarree  aannnneexxeedd  wwiitthh  aass  ““AAnnnneexxuurree  

––  44””..  

  

3322..  RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

  

TThhee  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  oovveerrsseeeenn  bbyy  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  oonn  aa  

ccoonnttiinnuuoouuss  bbaassiiss..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  oovveerrsseeeess  CCoommppaannyy’’ss  pprroocceessss  aanndd  ppoolliicciieess  ffoorr  

ddeetteerrmmiinniinngg  rriisskk  ttoolleerraannccee  aanndd  rreevviieeww  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  ccoommppaarriissoonn  

ooff  oovveerraallll  rriisskk  ttoolleerraannccee  ttoo  eessttaabblliisshheedd  lleevveellss..  MMaajjoorr  rriisskkss  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  bbuussiinneesssseess  

aanndd  ffuunnccttiioonnss  aarree  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  aaddddrreesssseedd  tthhrroouugghh  mmiittiiggaattiinngg  aaccttiioonnss  oonn  aa  

ccoonnttiinnuuoouuss  bbaassiiss..  

  

3333..  DDIISSCCLLOOSSUURREE  AASS  PPEERR  SSEEXXUUAALL  HHAARRRRAASSSSMMEENNTT  OOFF  WWOOMMEENN  AATT  WWOORRKKPPLLAACCEE  

((PPRREEVVEENNTTIIOONN,,  PPRROOHHIIBBIITTIIOONN  AANNDD  RREEDDRREESSSSAALL))  AACCTT,,  22001133  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  iinn  ppllaaccee  aa  ppoolliiccyy  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  aatt  tthhee  

wwoorrkkppllaaccee  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  ooff  WWoommeenn  aatt  

WWoorrkkppllaaccee  ((PPrreevveennttiioonn,,  PPrroohhiibbiittiioonn  aanndd  RReeddrreessssaall))  AAcctt,,  22001133..  AAnn  IInntteerrnnaall  ccoommppllaaiinnttss  

ccoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  rreeddrreessss  tthhee  ccoommppllaaiinnttss  rreecceeiivveedd  rreeggaarrddiinngg  sseexxuuaall  

hhaarraassssmmeenntt  aatt  wwoorrkkppllaaccee..  AAllll  eemmppllooyyeeeess  iinncclluuddiinngg  ttrraaiinneeeess  aarree  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhiiss  

ppoolliiccyy..    

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInntteerrnnaall  

CCoommppllaaiinnttss  CCoommmmiitttteeee  uunnddeerr  tthhee  aabboovvee  AAcctt..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  ssuummmmaarryy  ooff  sseexxuuaall  

hhaarraassssmmeenntt  ccoommppllaaiinnttss  rreecceeiivveedd  aanndd  ddiissppoosseedd  ooffff  dduurriinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  

  

11..  NNuummbbeerr  ooff  CCoommppllaaiinnttss  rreecceeiivveedd::  NNiill  

22..  NNuummbbeerr  ooff  CCoommppllaaiinnttss  ddiissppoosseedd  ooffff::  NNiill  

  

3344..  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  WWIITTHH  TTHHEE  PPRROOVVIISSIIOONNSS  OOFF  SSEECCRREETTAARRIIAALL  SSTTAANNDDAARRDDSS  

  

IInn  tteerrmmss  ooff  SSeeccttiioonn  111188  ((1100))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ccoommppllyyiinngg  

wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaabbllee  SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrddss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoommppaannyy  

SSeeccrreettaarriieess  ooff  IInnddiiaa  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..    TThhee  aapppplliiccaabbllee  SSeeccrreettaarriiaall    
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SSttaannddaarrddss,,  ii..ee..  SSSS--11  aanndd  SSSS--22,,  rreellaattiinngg  ttoo  ‘‘MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss’’  aanndd  

‘‘GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss’’,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  hhaavvee  bbeeeenn  dduullyy  ccoommpplliieedd  wwiitthh,,  bbyy  yyoouurr  CCoommppaannyy..  

  

3355..  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  &&  AANNAALLYYSSIISS  RREEPPOORRTT  

  

IInn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  RReegguullaattiioonn  3344  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  

RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonn,,  22001155,,  aa  ddeettaaiilleedd  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  

iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  DDiissccuussssiioonn  aanndd  AAnnaallyyssiiss  RReeppoorrtt,,  wwhhiicchh  ffoorrmmss  ppaarrtt  

ooff  tthhiiss  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt. – “AAnnnneexxuurree  ––  22””  

  

3366..  CCOORRPPOORRAATTEE  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  RREEPPOORRTT  
 

YYoouurr  DDiirreeccttoorrss  wwiisshh  ttoo  rreeiitteerraattee  yyoouurr  CCoommppaannyy’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  hhiigghheesstt  

ssttaannddaarrddss  ooff  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ttrruusstt  ooff  aallll  iittss  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

SSttrroonngg  &&  rroobbuusstt  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  pprraaccttiicceess  hhaavvee  ffaacciilliittaatteedd  yyoouurr  CCoommppaannyy  iinn  

ssttaannddiinngg  uupp  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuueedd  ssccrruuttiinnyy  ooff  ddoommeessttiicc  &&  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnvveessttoorrss  aanndd  tthhaatt  

ooff  vvaarriioouuss  RReegguullaattoorryy  aauutthhoorriittiieess..    

  

IInn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  RReegguullaattiioonn  3344  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  

RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonn,,  22001155,,  aa  RReeppoorrtt  oonn  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  aalloonngg  wwiitthh  aa  

CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  MM//ss..  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss..,,  aanndd  SSttaattuuttoorryy  

AAuuddiittoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  rreeggaarrddiinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  CCoorrppoorraattee  

GGoovveerrnnaannccee  aass  ssttiippuullaatteedd  iinn  RReegguullaattiioonnss  1177  ttoo  2277,,  ccllaauusseess  ((bb))  ttoo  ((ii))  ooff  ssuubb--rreegguullaattiioonn  

((22))  ooff  RReegguullaattiioonn  4466  aanndd  ppaarraaggrraapphhss  CC,,  DD  aanndd  EE  ooff  SScchheedduullee  VV  ooff  tthhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  

EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  

RReegguullaattiioonnss,,  22001155,,  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  aass  ““AAnnnneexxuurree  ––  33  &&  55””  

  

3377..  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  OOFF  EENNEERRGGYY,,  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  AABBSSOORRPPTTIIOONN  AANNDD  FFOORREEIIGGNN  

EEXXCCHHAANNGGEE  EEAARRNNIINNGGSS  AANNDD  OOUUTTGGOO  

  

TThhee  DDiisscclloossuurree  ssttiippuullaatteedd  aass  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  113344((33))  ooff  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  wwiitthh  

RRuullee  88  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  ((AAccccoouunnttss))  RRuulleess,,  22001144,,  iiss  aass  uunnddeerr::  

  

  TThhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  aa  MMaannuuffaaccttuurriinngg  ccoommppaannyy  nnoorr  ddooeess  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  aannyy  

EEnneerrggyy  CCoonnssuummppttiioonn  bbaasseedd  bbuussiinneessss  ootthheerr  tthhaann  nnoorrmmaall  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  

EEnneerrggyy  iinn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiiccee..  TThhee  ccoommppaannyy  ddeeppllooyyss  aallll  tthhee  ppoossssiibbllee  mmeeaassuurree  

ttoo  ccoonnsseerrvvee  tthhee  eenneerrggyy  aanndd  iinnccrreeaassee  uussaaggee  ooff  ggrreeeenn  eenneerrggyy..  

  

  TThhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  iinnvvoollvveedd  iinn  aannyy  TTeecchhnnoollooggiiccaall  AAbbssoorrppttiioonn  bbaasseedd  aaccttiivviittiieess..  

HHeennccee  ssaammee  iiss  nnoott  rreeppoorrttaabbllee..  

  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ddeeaalltt  iinn  aannyy  FFoorreeiiggnn  EExxcchhaannggee  iinn  aannyy  mmaannnneerr  dduurriinngg  

tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww..  HHeennccee  tthhee  ssaammee  iiss  nnoott  rreeppoorrttaabbllee..  
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3388..  CCOODDEE  OOFF  CCOONNDDUUCCTT  FFOORR  DDIIRREECCTTOORRSS  AANNDD  SSEENNIIOORR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

  

TThhee  DDiirreeccttoorrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  hhaavvee  aaffffiirrmmeedd  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  

tthhee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ffoorr  DDiirreeccttoorrss  aanndd  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  AA  

ddeeccllaarraattiioonn  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  hhaass  bbeeeenn  ssiiggnneedd  bbyy  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa,,  tthhee  WWhhoollee  TTiimmee  

DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  aanndd  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  aatt  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn       

  

3399..  VVIIGGIILL  MMEECCHHAANNIISSMM    

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  eessttaabblliisshheedd  aa  vviiggiill  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  DDiirreeccttoorrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  

rreeppoorrtt  tthheeiirr  ggeennuuiinnee  ccoonncceerrnnss..  FFoorr  ddeettaaiillss,,  pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  tthhee  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  

RReeppoorrtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhiiss  RReeppoorrtt  aanndd  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  

wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn      

  

4400..  CCOORRPPOORRAATTEE  SSOOCCIIAALL  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  

  

TThhee  CCSSRR  PPoolliiccyy  RRuulleess  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  

rreevviieeww..  

  

4411..  DDEETTAAIILLSS  OOFF  OONNEE  TTIIMMEE  SSEETTTTLLEEMMEENNTT  WWIITTHH  AANNYY  BBAANNKK  OORR  FFIINNAANNCCIIAALL  

IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  AALLOONNGG  WWIITTHH  TTHHEE  RREEAASSOONNSS  TTHHEERREEOOFF  

  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww  tthheerree  wwaass  nnoo  iinnssttaannccee  ooff  oonnee--ttiimmee  sseettttlleemmeenntt  wwiitthh  aannyy  

bbaannkk  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn..  

  

4422..  DDEETTAAIILLSS  OOFF  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  MMAADDEE  OORR  AANNYY  PPRROOCCEEEEDDIINNGG  PPEENNDDIINNGG  UUNNDDEERR  

TTHHEE  IINNSSOOLLVVEENNCCYY  AANNDD  BBAANNKKRRUUPPTTCCYY  CCOODDEE  22001166  ((3311  OOFF  22001166))  DDUURRIINNGG  TTHHEE  

YYEEAARR  AALLOONNGG  WWIITTHH  TTHHEEIIRR  SSTTAATTUUSS  AASS  AATT  TTHHEE  EENNDD  OOFF  TTHHEE  FFIINNAANNCCIIAALL  YYEEAARR    

  

TThheerree  wweerree  nnoo  aapppplliiccaattiioonnss  mmaaddee  nnoorr  aannyy  pprroocceeeeddiinngg  ppeennddiinngg  uunnddeerr  tthhee  iinnssoollvveennccyy  

aanndd  bbaannkkrruuppttccyy  ccooddee,,  22001166  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

4433..  PPOOLLIICCIIEESS    

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ffrraammeedd  aanndd  aapppprroovveedd  

vvaarriioouuss  PPoolliicciieess  iinn  ppuurrssuuaannccee  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  tthhee  LLiissttiinngg  

AAggrreeeemmeenntt//  SSEEBBII  ((LLOODDRR))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155..  TThheessee  PPoolliicciieess  aanndd  CCooddeess  aarree  rreevviieewweedd  

bbyy  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  aarree  uuppddaatteedd,,  iiff  rreeqquuiirreedd..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppoolliicciieess  hhaavvee  bbeeeenn  ffrraammeedd  

aanndd  hhaass  bbeeeenn  ddiisscclloosseedd  oonn  tthhee  CCoommppaannyy''ss  wweebbssiittee  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn::    

  

  

  

http://www.ashramonline.in/
http://www.ashramonline.in/
http://www.ashramonline.in/
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11..  CCooddee  ooff  ccoonndduucctt  ffoorr  DDiirreeccttoorrss,,  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss    

22..  PPoolliiccyy  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ((PPOOSSHH))    

33..  PPoolliiccyy  oonn  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  MMaatteerriiaalliittyy  ooff  EEvveennttss  oorr  IInnffoorrmmaattiioonn    

44..  BBooaarrdd  ddiivveerrssiittyy  ppoolliiccyy    

55..  PPeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ppoolliiccyy    

66..  SSuucccceessssiioonn  ppllaann  ffoorr  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt    

77..  RRiisskk  mmaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy    

88..  VViiggiill  MMeecchhaanniissmm  oorr  WWhhiissttllee  BBlloowweerr  MMeecchhaanniissmm    

99..  PPoolliiccyy  oonn  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  ddooccuummeennttss    

1100..  PPoolliiccyy  oonn  RReellaatteedd  PPaarrttyy  TTrraannssaaccttiioonn    

1111..  CCrriitteerriiaa  ffoorr  mmaakkiinngg  ppaayymmeenntt  ttoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss    

1122..  TTeerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss    

1133..  FFaammiilliiaarriizzaattiioonn  PPrrooggrraamm  ffoorr  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss    

1144..  CCooddee  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  IInnssiiddeerr  TTrraaddiinngg  iinn  sseeccuurriittiieess  

  

4444..  AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTT  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ppllaacceess  oonn  rreeccoorrdd  iittss  ssiinncceerree  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss,,  

SSeeccrreettaarriiaall  AAuuddiittoorrss,,  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorrss,,  RReeggiissttrraarr  aanndd  TTrraannssffeerr  AAggeennttss,,  SSttoocckk  

EExxcchhaannggee,,  vvaarriioouuss  SSttaattee  rreegguullaattoorryy  aauutthhoorriittiieess  aanndd  oovveerrsseeaass  ffoorr  tthheeiirr  vvaalluuaabbllee  

gguuiiddaannccee,,  ssuuppppoorrtt  aanndd  ccooooppeerraattiioonn..  TThhee  DDiirreeccttoorrss  rreeccoorrdd  tthheeiirr  ssiinncceerree  ggrraattiittuuddee  ttoo  tthhee  

sshhaarreehhoollddeerrss,,  eesstteeeemmeedd  ccuussttoommeerrss,,  SSuupppplliieerrss  aanndd  aallll  ootthheerr  wweellll--wwiisshheerrss  ffoorr  tthheeiirr  

ccoonnttiinnuueedd  ppaattrroonnaaggee..  TThhee  DDiirreeccttoorrss  eexxpprreessss  tthheeiirr  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

mmaaddee  bbyy  eevveerryy  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..    

  
          BByy  OOrrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

    FFoorr  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

SSdd//--  

SSaannggiittaa  TTaattiiaa    

CChhaaiirrmmaann  //  WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  

DDIINN..  0066993322444488  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii      

DDaattee::  0011..0099..22002222  
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AAnnnneexxuurree  ––  11        

  
FFOORRMM  AAOOCC--22  

((PPuurrssuuaanntt  ttoo  SSeeccttiioonn  113344((33))  ((hh))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  RRuullee  88((22))  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  ((AAccccoouunnttss))  RRuulleess,,  22001144))  

  

FFoorrmm  ffoorr  DDiisscclloossuurree  ooff  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  ccoonnttrraaccttss  //  aarrrraannggeemmeennttss  //  ttrraannssaaccttiioonnss  

eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  wwiitthh  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  ooff  

SSeeccttiioonn  118888  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  iinncclluuddiinngg  cceerrttaaiinn  aarrmm’’ss  lleennggtthh  ttrraannssaaccttiioonn  

uunnddeerr  tthhiirrdd  pprroovviissoo  tthheerreettoo..  

  

DDeettaaiillss  ooff  CCoonnttrraaccttss  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  oorr  ttrraannssaaccttiioonnss  nnoott  aatt  aarrmm’’ss  lleennggtthh  bbaassiiss::  

  

TThheerree  wweerree  nnoo  ccoonnttrraaccttss  oorr  aarrrraannggeemmeennttss  oorr  ttrraannssaaccttiioonnss  eenntteerreedd  iinnttoo  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr  eennddeedd  MMaarrcchh  3311,,  22002222,,  wwhhiicchh  wweerree  nnoott  aatt  aarrmm’’ss  lleennggtthh  bbaassiiss..  

  

DDeettaaiillss  ooff  CCoonnttrraaccttss  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  oorr  ttrraannssaaccttiioonnss  aatt  aarrmm’’ss  lleennggtthh  bbaassiiss::  

  

NNaammee  ooff  tthhee  RReellaatteedd  PPaarrttyy  SS..  PP..  BBhhaarraatt  JJaaiinn  TTaattiiaa  

NNaattuurree  ooff  RReellaattiioonnsshhiipp  PPrroommootteerr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  SSoonn  ooff  

MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  aanndd  

SSppoouussee  ooff  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

SSaalliieenntt  tteerrmmss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  //  

aarrrraannggeemmeennttss  //  ttrraannssaaccttiioonn  

CCuurrrreenntt  AAccccoouunntt  

NNaattuurree  ooff  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  RReenntt  PPaaiidd  

DDuurraattiioonn  ooff  ttrraannssaaccttiioonn  11  YYeeaarr  

DDaattee  ooff  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  3300||0066||22002211  

AAmmoouunntt  RRss..  33,,0000,,000000//--  
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AAnnnneexxuurree  ––  22  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  AANNDD  AANNAALLYYSSIISS  RREEPPOORRTT  

  
IINNDDUUSSTTRRYY  SSTTRRUUCCTTUURREE  AANNDD  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT    

  

YYoouurr  CCoommppaannyy  iiss  ffooccuusseedd  oonn  bbrriinnggiinngg  RRiicchh  TTrraaddiittiioonnaall,,  vveeddiicc  aanndd  ccuullttuurraall  aassppeeccttss  ooff  

HHiinndduuiissmm  bbyy  iinnccoorrppoorraattiinngg  aanncciieenntt  wwiissddoomm  iinnttoo  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  iimmpprroovvee  oouurr  

ccuussttoommeerr’’ss  lliivveelliihhoooodd  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  wwiiddee  rraannggee  ooff  HHoommaamm,,  PPuujjaa,,  PPaarriihhaarraamm  aanndd  

SSaammsskkaarraamm  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  WWeeaalltthh,,  HHeeaalltthh,,  CCaarreeeerr,,  EEdduuccaattiioonn,,  LLoovvee--

aaffffeeccttiioonn--mmaarrrriiaaggee,,  FFiinnaannccee  aanndd  aa  hhoosstt  ooff  rreemmeeddiiaall  sseerrvviicceess..  

  

TThhee  nnoobbllee  vviissiioonn  ooff  yyoouurr  ccoommppaannyy  iiss  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  lliivveess  ooff  aallll  bbyy  ffoolllloowwiinngg  VVeeddiicc  &&  

TTrraaddiittiioonnaall  mmeetthhooddss  ffoorr  mmooddeerrnn  ttiimmeess  aanndd  ddeeeepp  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  sseerrvvee  hhuummaanniittyy  wwiitthh  

aa  rreemmaarrkkaabbllee  ffoorreessiigghhtt..  

  

GGlloobbaall  eeccoonnoommiicc  rreecceessssiioonn  hhaass  aaffffeecctteedd  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  iinn  vvaarriioouuss  

sseeccttoorrss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  hhaass  ccoommppeelllleedd  ccoommppaannyy  ttoo  ssuurrvviivvee  aalloonnggssiiddee  

tthhee  ddwwiinnddlliinngg  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy,,  bbaarrrriinngg  uunnffoorreesseeeenn  cciirrccuummssttaanncceess;;  tthhee  ccoommppaannyy  

wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  ffiinnaanncciiaall  oobbjjeeccttiivveess  wwiitthhoouutt  mmuucchh  ooff  ccoonnssttrraaiinnttss..    

  

OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS,,  TTHHRREEAATTSS,,  RRIISSKKSS  AANNDD  CCOONNCCEERRNNSS    

  

TThheerree  eexxiissttss  aabbuunnddaanntt  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ggrroowwtthh..  HHoowweevveerr,,  sslloowwddoowwnn  ooff  mmaarrkkeett  

aaccttiivviittyy  aanndd  ccuutt  tthhrrooaatt  ccoommppeettiittiioonnss  ccoouupplleedd  wwiitthh  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  aarree  tthheessee  aarreeaass  ooff  ccoonncceerrnn..  HHoowweevveerr  wwiitthh  tthhee  eexxppeerriieennccee  aanndd  eexxppeerrttiissee  ooff  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  ccoommppaannyy  wwoouulldd  wwiitthhssttaanndd  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  ccoonnvveerrtt  tthhrreeaattss  iinn  

ttoo  ooppppoorrttuunniittiieess..  

  

SSEEGGMMEENNTTWWIISSEE  //  PPRROODDUUCCTTWWIISSEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE    

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccuurrrreennttllyy  oonnllyy  oonnee  sseeggmmeenntt  ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  

AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrdd  oonn  SSeeggmmeenntt  RReeppoorrttiinngg  ((AASS--1177))..    

  

OOUUTTLLOOOOKK    

  

IInnddiiaa  iiss  aammoonngg  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  oobbsseerrvveedd  eemmeerrggiinngg  mmaarrkkeettss..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ppoolliicciieess  aanndd  rreeffoorrmmss  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwoouulldd  hheellpp  sseeccttoorr  ggrrooww  aatt  ffaasstteerr  pphhaassee..      

  

FFIINNAANNCCIIAALL  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE    

  

WWee  aarree  ccoonnffiiddeenntt  aanndd  llooookk  ffoorrwwaarrdd,,  tthhaatt  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002222--22002233,,  tthhee  gglloobbaall  

ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  sshhaallll  cceeaassee  sslloowwddoowwnn,,  aanndd  wwee  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  aaggaaiinn  sseeee  aa  

hheeaalltthhyy  rreevviivvaall  aanndd  ggrroowwtthh  bbootthh  iinn  tthhee  ttuurrnnoovveerr  aanndd  tthhee  oorrddeerr  bbooookk..  TThhee  ffiinnaanncciiaall    



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
44 

  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  iinn  ddeettaaiill  sseeppaarraatteellyy  iinn  tthhee  DDiirreeccttoorr’’ss  

rreeppoorrtt..  

  

IINNTTEERRNNAALL  CCOONNTTRROOLL  SSYYSSTTEEMM  AANNDD  AADDEEQQUUAACCYY    

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  aaddeeqquuaattee  ssyysstteemm  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  iinn  ppllaaccee..  TThhiiss  iiss  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  aasssseettss  aarree  ssaaffeegguuaarrddeedd  aanndd  aallll  ttrraannssaaccttiioonnss  aarree  aauutthhoorriizzeedd,,  rreeccoorrddeedd  aanndd  

ccoorrrreeccttllyy  rreeppoorrtteedd..  TThhee  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  ffuunnccttiioonn  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  

aaddeeqquuaaccyy,,  rreelleevvaannccee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm,,  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ppoolliicciieess,,  ppllaannss  

aanndd  ssttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  

BBooaarrdd  rreevviieeww  tthhee  ffiinnddiinnggss  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  oonn  tthhee  

ssaammee..  

  

MMAATTEERRIIAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTTSS  IINN  HHUUMMAANN  RREESSOOUURRCCEE  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoonnttiinnuuoouussllyy  aaddoopptteedd  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  hheellpp  aattttrraacctt  bbeesstt  eexxtteerrnnaall  

ttaalleenntt  aanndd  pprroommoottee  iinntteerrnnaall  ttaalleenntt  ttoo  hhiigghheerr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  YYoouurr  ccoommppaannyy  

aattttaacchheess  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppoorrttaannccee  ttoo  ccoonnttiinnuuoouuss  uupp  ggrraaddaattiioonn  ooff  HHuummaann  rreessoouurrccee  ffoorr  

aacchhiieevviinngg  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  eeffffiicciieennccyy  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  ggrroowwtthh..  

  

CCAAUUTTIIOONNAARRYY  SSTTAATTEEMMEENNTT    

  

TThhiiss  rreeppoorrtt  ccoonnttaaiinnss  ffoorrwwaarrdd--llooookkiinngg  ssttaatteemmeennttss,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthheeiirr  

uussee  ooff  wwoorrddss  lliikkee  ‘‘ppllaannss’’,,  ‘‘eexxppeeccttss’’,,  ‘‘wwiillll’’,,  ‘‘aannttiicciippaatteess’’,,  ‘‘bbeelliieevveess’’,,  ‘‘iinntteennddss’’,,  ‘‘pprroojjeeccttss’’,,  

‘‘eessttiimmaatteess’’  oorr  ootthheerr  wwoorrddss  ooff  ssiimmiillaarr  mmeeaanniinngg..  AAllll  ssttaatteemmeennttss  tthhaatt  aaddddrreessss  

eexxppeeccttaattiioonnss  oorr  pprroojjeeccttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ssttaatteemmeennttss  

aabboouutt  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ssttrraatteeggyy  ffoorr  ggrroowwtthh,,  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt,,  mmaarrkkeett  ppoossiittiioonn,,  

eexxppeennddiittuurreess,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss,,  aarree  FFoorrwwaarrdd--llooookkiinngg  ssttaatteemmeennttss..  FFoorrwwaarrdd--

llooookkiinngg  ssttaatteemmeennttss  aarree  bbaasseedd  oonn  cceerrttaaiinn  aassssuummppttiioonnss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  ffuuttuurree  

eevveennttss..  TThhee  CCoommppaannyy  ccaannnnoott  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  tthheessee  aassssuummppttiioonnss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  

aarree  aaccccuurraattee  oorr  wwiillll  bbee  rreeaalliizzeedd..  TThhee  CCoommppaannyy’’ss  aaccttuuaall  rreessuullttss,,  ppeerrffoorrmmaannccee  oorr  

aacchhiieevveemmeennttss  ccoouulldd  tthhuuss  ddiiffffeerr  mmaatteerriiaallllyy  ffrroomm  tthhoossee  pprroojjeecctteedd  iinn  aannyy  ssuucchh  ffoorrwwaarrdd--

llooookkiinngg  ssttaatteemmeennttss..  TThhee  CCoommppaannyy  aassssuummeess  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ppuubblliiccllyy  aammeenndd,,  

mmooddiiffyy  oorr  rreevviissee  aannyy  ffoorrwwaarrdd--llooookkiinngg  ssttaatteemmeennttss,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  

ddeevveellooppmmeennttss,,  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  eevveennttss..  
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AANNNNEEXXUURREE  ––  33  

CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  RReeppoorrtt  
((PPuurrssuuaanntt  ttoo  RReegguullaattiioonn  3344  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  

RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155))  ((““LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss””))  

  
CCOORRPPOORRAATTEE  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  FFRRAAMMEEWWOORRKK  

  

OOuurr  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  ffrraammeewwoorrkk  eennssuurreess  tthhaatt  wwee  mmaakkee  ttiimmeellyy  ddiisscclloossuurreess  aanndd  

sshhaarree  aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  oouurr  ffiinnaanncciiaallss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aass  wweellll  aass  

ddiisscclloossuurreess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ggoovveerrnnaannccee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    IItt  iiss  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  bbeesstt  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess,,  ccoommpplliiaanncceess  ooff  llaaww  iinn  ttrruuee  lleetttteerr  aanndd  

ssppiirriitt  aanndd  aaddhheerreennccee  ttoo  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ddiisscchhaarrggee  ooff  

ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  

CCoommppaannyy  iiss  rreegguullaarr  iinn  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  mmaannddaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  

CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  CCooddee..  

  

CCOORRPPOORRAATTEE  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  

  

TThhee  eelleemmeennttss  ooff  ttrraannssppaarreennccyy,,  ffaaiirrnneessss,,  ddiisscclloossuurree  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorrmm  tthhee  kkeeyy  

ooff  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  ppoolliiccyy  aatt  AAsshhrraamm  oonnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd..  TThheessee  eelleemmeennttss  aarree  

eemmbbeeddddeedd  iinn  tthhee  wwaayy  wwee  ooppeerraattee  aanndd  mmaannaaggee  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy..  WWee  vvaalluuee,,  pprraaccttiiccee  aanndd  iimmpplleemmeenntt  eetthhiiccaall  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  bbuussiinneessss  

pprraaccttiicceess  aaiimmeedd  aatt  bbuuiillddiinngg  ttrruusstt  aammoonnggsstt  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss..  WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  

ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  iiss  aa  kkeeyy  eelleemmeenntt  iinn  iimmpprroovviinngg  eeffffiicciieennccyy  aanndd  ggrroowwtthh  aass  wweellll  aass  

eennhhaanncciinngg  iinnvveessttoorr  ccoonnffiiddeennccee..  

  

TThhee  pprraaccttiiccee  ooff  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  ccaann  bbee  ssuummmmaarriizzeedd  aass::  

  

  RReessppoonnssiibbllee  aanndd  eetthhiiccaall  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg;;  

  TTiimmeellyy  aanndd  aaccccuurraattee  ddiisscclloossuurreess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn;;  

  IInntteeggrriittyy  ooff  rreeppoorrttiinngg;;  

  TThhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  aanndd  iinntteerreessttss  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss;;  

  EEffffeeccttiivvee  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  ttoo  mmaannaaggee  eelleemmeennttss  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aanndd  ppootteennttiiaall  

rriisskkss  iinnhheerreenntt  iinn  eevveerryy  bbuussiinneessss  ddeecciissiioonn;;  

  TThhee  BBooaarrdd,,  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  aallll  ccoonncceerrnneedd  aarree  ffuullllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  

mmaaxxiimmiizziinngg  lloonngg--tteerrmm  vvaalluuee  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy;;  
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BBOOAARRDD  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS    

  

TThhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  eemmiinneenntt  ppeerrssoonnaalliittiieess  

ffrroomm  vvaarriioouuss  ffiieellddss  wwhhoo  bbrriinngg  iinn  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  sskkiillllss  aanndd  eexxppeerriieennccee  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  

aanndd  tthheeyy  aarree  eennttrruusstteedd  wwiitthh  tthhee  uullttiimmaattee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  ggeenneerraall  

aaffffaaiirrss,,  ddiirreeccttiioonn  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

BBOOAARRDD  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

  

TThhee  CCoommppaannyy  iiss  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  114499  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  

AAcctt,,  22001133  aanndd  RReegguullaattiioonn  1177  ooff  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  

ooff  tthhee  BBooaarrdd..  

  

AAss  oonn  3311sstt  MMaarrcchh  22002222,,  tthhee  BBooaarrdd  ccoommpprriisseedd  ffoouurr  DDiirreeccttoorrss,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  oonnee  

eexxeeccuuttiivvee  WWoommeenn  ddiirreeccttoorr  aanndd  nnoonn  IInnddeeppeennddeenntt  CChhaaiirrmmaann,,  oonnee  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  aanndd  

nnoonn--iinnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorr,,  aanndd  ttwwoo  IInnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss..  CCoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthhee  

ssiizzee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  ccoommpplleexxiittyy  aanndd  nnaattuurree  ooff  uunnddeerrllyyiinngg  bbuussiinneessss,,  tthhee  

ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  rreepprreesseennttss  aann  ooppttiimmaall  mmiixx  ooff  pprrooffeessssiioonnaalliissmm,,  kknnoowwlleeddggee  

aanndd  eexxppeerriieennccee  aanndd  eennaabblleess  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iittss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  pprroovviiddee  

eeffffeeccttiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss..  TThhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  bbrriinngg  eexxtteerrnnaall  

ppeerrssppeeccttiivvee  aanndd  iinnddeeppeennddeennccee  ttoo  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..  
 

AAllll  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  tthhaatt  tthheeyy  mmeeeett  tthhee  

ccrriitteerriiaa  ffoorr  IInnddeeppeennddeennccee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ‘‘IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorr’’  

ssttiippuullaatteedd  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  1166  ((11))((bb))  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  SSeeccttiioonn  114499  ooff  

tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133..  TThheessee  ccoonnffiirrmmaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  eevvaalluuaatteedd  aanndd  ttaakkeenn  oonn  

rreeccoorrdd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  NNoonnee  ooff  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  hhoolldd  ooffffiiccee  aass  aann  

IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorr  iinn  mmoorree  tthhaann  sseevveenn  lliisstteedd  ccoommppaanniieess  aass  ssttiippuullaatteedd  uunnddeerr  

LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  FFuurrtthheerr,,  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  sseerrvviinngg  aass  

aann  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorr  iinn  aannyy  lliisstteedd  ccoommppaannyy..  IInn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  tthhee  

iinnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss  ffuullffiillll  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  

aarree  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

AAllll  tthhee  DDiirreeccttoorrss  hhaavvee  mmaaddee  nneecceessssaarryy  ddiisscclloossuurreess  rreeggaarrddiinngg  tthheeiirr  ddiirreeccttoorrsshhiippss  aass  

rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  118844  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  

ppoossiittiioonnss  hheelldd  bbyy  tthheemm  iinn  ootthheerr  ccoommppaanniieess  aass  ssttiippuullaatteedd  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  2266  ooff  

LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  NNoonnee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhoolldd  DDiirreeccttoorrsshhiippss  iinn  

mmoorree  tthhaann  2200  ccoommppaanniieess,,  iinncclluuddiinngg  1100  ppuubblliicc  ccoommppaanniieess..  FFuurrtthheerr,,  nnoonnee  ooff  tthhee  

DDiirreeccttoorr  HHoolldd  ddiirreeccttoorrsshhiipp  iinn  mmoorree  tthhaann  77  lliisstteedd  eennttiittiieess  aass  pprroovviiddeedd  iinn  RReegguullaattiioonn  

1177((aa))  ((aa))  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  RReegguullaattiioonn  2266  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss,,  nnoonnee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss  aarree  MMeemmbbeerrss  iinn  mmoorree  tthhaann  1100  ccoommmmiitttteeeess  

eexxcclluuddiinngg  pprriivvaattee  lliimmiitteedd  ccoommppaanniieess,,  ffoorreeiiggnn  ccoommppaanniieess  aanndd  ccoommppaanniieess  uunnddeerr    
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SSeeccttiioonn  88  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  oorr  aacctt  aass  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  mmoorree  tthhaann  55  

ccoommmmiitttteeeess  [[tthhee  ccoommmmiitttteeeess  bbeeiinngg  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  SSttaakkeehhoollddeerrss  RReellaattiioonnsshhiipp  

CCoommmmiitttteeee]]  aaccrroossss  aallll  lliisstteedd  eennttiittiieess  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  aa  DDiirreeccttoorr..  AAllll  tthhee  DDiirreeccttoorrss  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy  eexxcceepptt  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  aarree  lliiaabbllee  ttoo  rreettiirree  bbyy  rroottaattiioonn..    AAnn  

iinnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorr  iiss  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ccoommmmiitttteeeess  ––  aauuddiitt  

ccoommmmiitttteeee,,  nnoommiinnaattiioonn  aanndd  rreemmuunneerraattiioonn  ccoommmmiitttteeee,,  ssttaakkeehhoollddeerr’’ss  rreellaattiioonnsshhiipp  

ccoommmmiitttteeee..    

  

TThhee  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  ccaatteeggoorryy  ooff  DDiirreeccttoorrss  iiss  aass  ffoolllloowwss::--  

  

SS..nn

oo  
NNaammee  ooff  tthhee  

DDiirreeccttoorr  
DDeessiiggnnaattiioonn  CCaatteeggoorryy  

NNoo..  ooff  

DDiirreeccttoorrsshhiipp,,  

CCoommmmiitttteeee  

MMeemmbbeerr  sshhiippss  

hheelldd  iinn  OOtthheerr  

CCoommppaanniieess  

NNoo..  ooff  

sshhaarreess  

hheelldd  iinn  

tthhee  

CCoommppaann

yy  
NNoo..  ooff  

DDiirreeccttoo

rrsshhiippss  

NNoo..  ooff  

CCoommmmii

tttteeee  

MMeemmbbee

rrsshhiippss  

11  
MMrrss..  SSaannggiittaa  

TTaattiiaa  

EExxeeccuuttiivvee  //  

WWhhoollee  TTiimmee  

DDiirreeccttoorr  

PPrroommootteerr  //  NNoonn  

IInnddeeppeennddeenntt  
11  NNIILL  1100,,550000  

22  
MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  

PPaannnnaallaall  

SSaammppaatthhllaall  

NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorr  
NNoonn  IInnddeeppeennddeenntt//  

PPrroommootteerr  DDiirreeccttoorr  
99  22  110000  

33  
MMrr..  VV..  RRaammaa  

SSuubbrraammaanniiaann  
NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorr  
IInnddeeppeennddeenntt  //  NNoonn  

PPrroommootteerr  DDiirreeccttoorr  
NNIILL  NNIILL  NNIILL  

44  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell  
NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorr  
IInnddeeppeennddeenntt  //  NNoonn  

PPrroommootteerr  DDiirreeccttoorr  
NNIILL  NNIILL  110000  

  

CCOORREE  SSKKIILLLLSS  //  EEXXPPEERRTTIISSEE  //  CCOOMMPPEETTEENNCCIIEESS  OOFF  TTHHEE  BBOOAARRDD  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS  

  

IInn  tteerrmmss  ooff  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  tthhee  lliisstt  ooff  ccoorree  sskkiillllss  //  eexxppeerrttiissee  //  ccoommppeetteenncciieess  

iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd  aarree  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  bbuussiinneessss  aanndd  sseeccttoorr  aass  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  iitt  ttoo  ffuunnccttiioonn  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  tthhoossee  aaccttuuaallllyy  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd  aalloonngg  

wwiitthh  tthhee  nnaammeess  ooff  DDiirreeccttoorrss  wwhhoo  hhaavvee  ssuucchh  sskkiillllss//eexxppeerrttiissee//ccoommppeetteennccee,,  aarree  ggiivveenn  

bbeellooww::  
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SS..nnoo  NNaammee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  SSkkiillllss  //  EExxppeerrttiissee  //  CCoommppeetteenncciieess  

11  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  

SSaammppaatthhllaall  

LLeeaaddeerrsshhiipp,,  FFiieelldd  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  EExxppeerriieennccee  

iinn  AAccccoouunnttiinngg,,  ttaaxxaattiioonn,,  ffiinnaanncciiaall  

mmaannaaggeemmeenntt,,  SSttrraatteeggyy  ppllaannnniinngg,,  ooppeerraattiioonnaall  

EExxppeerriieennccee,,  ssaaffeettyy,,  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt..  

22  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  LLeeaaddeerrsshhiipp,,  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  bbuussiinneessss  

ddeevveellooppmmeenntt,,  aattttrriibbuutteess  aanndd  ccoommppeetteenncciieess  ttoo  

uussee  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  

eeffffeeccttiivveellyy  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

33  MMrr..  VV..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann  MMaarrkkeettiinngg  aanndd  bbuussiinneessss  ddeevveellooppmmeenntt,,  

ooppeerraattiioonnaall  EExxppeerriieennccee  

44  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell  BBuussiinneessss  ssttrraatteeggyy,,  MMaarrkkeettiinngg  PPllaannnniinngg  aanndd  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  

BBOOAARRDD  PPRROOCCEEDDUURREE  

  

TThhee  BBooaarrdd  mmeeeettss  aatt  rreegguullaarr  iinntteerrvvaallss  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  ddeecciiddee  oonn  CCoommppaannyy  //  bbuussiinneessss  

ppoolliiccyy  aanndd  ssttrraatteeggyy  aappaarrtt  ffrroomm  ootthheerr  BBooaarrdd  bbuussiinneessss..  TThhee  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss  ((iinncclluuddiinngg  

CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinnggss))  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  sscchheedduulleedd  iinn  aaddvvaannccee  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  

DDiirreeccttoorrss  ttoo  ppllaann  tthheeiirr  sscchheedduullee  aanndd  ttoo  eennssuurree  mmeeaanniinnggffuull  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  

mmeeeettiinnggss..  HHoowweevveerr,,  iinn  ccaassee  ooff  aa  ssppeecciiaall  aanndd  uurrggeenntt  bbuussiinneessss  nneeeedd,,  tthhee  BBooaarrdd’’ss  aapppprroovvaall  

iiss  ttaakkeenn  bbyy  ppaassssiinngg  rreessoolluuttiioonn((ss))  bbyy  cciirrccuullaattiioonn,,  aass  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  llaaww,,  wwhhiicchh  iiss  nnootteedd  iinn  

tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg..  

  

DDeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  iinn  aaddvvaannccee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  

mmaatttteerrss  rreeqquuiirriinngg  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  eennaabbllee  iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  iinn  tthhee  

aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss..  TThhee  ddeettaaiilleedd  aaggeennddaa  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann  //  

WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  aattttaacchhmmeennttss  aarree  cciirrccuullaatteedd  aammoonnggsstt  tthhee  

DDiirreeccttoorrss  iinn  aaddvvaannccee..  AAllll  mmaajjoorr  aaggeennddaa  iitteemmss  aarree  bbaacckkeedd  bbyy  ccoommpprreehheennssiivvee  bbaacckkggrroouunndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  eennaabbllee  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  ttaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss..  WWhheerree  iitt  iiss  nnoott  pprraaccttiiccaabbllee  

ttoo  cciirrccuullaattee  aannyy  ddooccuummeenntt  iinn  aaddvvaannccee  oorr  iiff  tthhee  aaggeennddaa  iiss  ooff  aa  ccoonnffiiddeennttiiaall  nnaattuurree,,  tthhee  

ssaammee  iiss  ttaabblleedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  IInn  ssppeecciiaall  aanndd  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  ccoonnssiiddeerraattiioonn  

ooff  aaddddiittiioonnaall  oorr  ssuupppplleemmeennttaarryy  iitteemmss  iiss  ttaakkeenn  uupp  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CChhaaiirr  aanndd  

mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss..  

  

SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  PPeerrssoonnnneell  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd//CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg((ss))  ttoo  

pprroovviiddee  aaddddiittiioonnaall  iinnppuuttss  ffoorr  tthhee  iitteemmss  bbeeiinngg  ddiissccuusssseedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd//CCoommmmiitttteeeess  

tthheerreeooff  aass  aanndd  wwhheenn  nneecceessssaarryy..  FFuurrtthheerr,,  pprreesseennttaattiioonnss  aarree  mmaaddee  oonn  bbuussiinneessss  

ooppeerraattiioonnss  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  bbyy  tthhee  FFuunnccttiioonnaall  HHeeaaddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  

pprreesseennttaattiioonnss  aarree  aallssoo  mmaaddee  oonn  vvaarriioouuss  mmaatttteerrss  wwhhiicchh  tthhee  BBooaarrdd  wwaannttss  ttoo  bbee  aapppprriisseedd  

ooff..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aabboovvee,,  tthhee  CCoommppaannyy,,  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  RReegguullaattiioonn  1177((77))  aanndd  

SScchheedduullee  IIII,,  PPaarrtt  AA  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  ppllaacceess  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd  aallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
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TThhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoonnvveenniinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  CCoommmmiitttteeee  

MMeeeettiinnggss  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  rreessppeeccttiivvee  AAggeennddaa..  TThhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  aatttteennddss  aallll  tthhee  

MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  iittss  CCoommmmiitttteeeess,,  aaddvviisseess//aassssuurreess  tthhee  BBooaarrdd  oonn  CCoommpplliiaannccee  

aanndd  GGoovveerrnnaannccee  pprriinncciipplleess  aanndd  eennssuurreess  aapppprroopprriiaattee  rreeccoorrddiinngg  ooff  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  

mmeeeettiinnggss..  

  

TThhee  ddrraafftt  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd//CCoommmmiitttteeee((ss))  aarree  

cciirrccuullaatteedd  ttoo  aallll  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  oorr  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthheeiirr  ppeerruussaall  wwiitthhiinn  tthhee  

ssttiippuullaatteedd  ttiimmee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrdd  oonn  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss..  CCoommmmeennttss,,  iiff  aannyy,,  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorrss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  

MMiinnuutteess  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CChhaaiirrmmaann..  TThhee  MMiinnuutteess  aarree  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  BBooaarrdd//CCoommmmiitttteeee((ss))  pprriioorr  ttoo  tthhee  nneexxtt  MMeeeettiinngg..  TThhee  ssiiggnneedd  MMiinnuutteess  aarree  cciirrccuullaatteedd  

ttoo  aallll  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  oorr  tthhee  CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee  pprreessccrriibbeedd  

bbyy  SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrdd  oonn  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOVVIIDDEEDD  TTOO  TTHHEE  BBOOAARRDD  

    

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoommpplleettee  aacccceessss  ttoo  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhiinn  

tthhee  CCoommppaannyy..  AAtt  tthhee  MMeeeettiinnggss,,  tthhee  BBooaarrdd  iiss  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aallll  tthhee  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  

oonn  iimmppoorrttaanntt  mmaatttteerrss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aass  wweellll  aass  aallll  ootthheerr  

rreelleevvaanntt  ddeettaaiillss  tthhaatt  rreeqquuiirree  ddeelliibbeerraattiioonn  bbyy  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  TThhee  CCoommppaannyy,,  

iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  RReegguullaattiioonn  1177((77))  aanndd  SScchheedduullee  IIII,,  PPaarrtt  AA  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  

ppllaacceess  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd  aallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  CCoommpprreehheennssiivvee  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreegguullaarrllyy  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd,,  iinntteerr  aalliiaa,,  iinncclluuddee::  

  SSaalleess  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaattiissttiiccss;;    

  

  EExxppaannssiioonn  ppllaannss,,  ffiinnaanncciiaall  ppllaannss,,  aannnnuuaall  ooppeerraattiinngg  ppllaannss,,  ccaappiittaall  

eexxppeennddiittuurree  bbuuddggeettss  aanndd  uuppddaatteess;;  

  

  QQuuaarrtteerrllyy  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy;;    

  

  MMiinnuutteess  ooff  MMeeeettiinnggss  ooff  BBooaarrdd  aanndd  CCoommmmiitttteeeess  aass  wweellll  aass  tthhee  aabbssttrraaccttss  ooff  

tthhee  CCiirrccuullaarr  RReessoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorrss  iinn  aaddvvaannccee  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  aatt  tthhee  

ssuubbsseeqquueenntt  mmeeeettiinnggss..  

  

  DDiisscclloossuurreess  uunnddeerr  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss;;    

  

  MMaatteerriiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  lleeggaall  pprroocceeeeddiinnggss  bbyy  oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  CCoommppaannyy;;    

  

  SShhaarree  ttrraannssffeerr  aanndd  ddeemmaatteerriiaalliizzaattiioonn//  rreemmaatteerriiaalliizzaattiioonn  aanndd  ootthheerr  sshhaarree  

rreellaatteedd  ccoommpplliiaannccee;;    

  

  SSiiggnniiffiiccaanntt  ddeevveellooppmmeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  llaabboouurr  rreellaattiioonnss  aanndd  hhuummaann  rreessoouurrccee  

rreellaattiioonnss;;    
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  SShhooww  ccaauussee,,  ddeemmaanndd,,  pprroosseeccuuttiioonn  nnoottiicceess  aanndd  ppeennaallttyy  nnoottiicceess,,  wwhhiicchh  aarree  

mmaatteerriiaallllyy  iimmppoorrttaanntt;;    

  

  DDeettaaiillss  ooff  aannyy  jjooiinntt  vveennttuurree  oorr  ccoollllaabboorraattiioonn  aaggrreeeemmeenntt;;    

  

  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  ssttrraatteeggiieess  aanndd  rreellaatteedd  iinnvveessttmmeennttss;;    

  

  LLeeggaall  ccoommpplliiaanncceess  rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemm;;    

  

  IInnssiiddeerr  ttrraaddiinngg  rreellaatteedd  ddiisscclloossuurree  pprroocceedduurreess  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  mmaatttteerrss;;    

  

  NNoonn--ccoommpplliiaannccee  ooff  aannyy  rreegguullaattoorryy,,  ssttaattuuttoorryy  oorr  lliissttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  

iinnvveessttoorr  sseerrvviiccee,,  iiff  aannyy;;    

  

  AAnnyy  iissssuuee,,  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  ppoossssiibbllee  ppuubblliicc  oorr  pprroodduucctt  lliiaabbiilliittyy  ccllaaiimmss  ooff  

ssuubbssttaannttiiaall  nnaattuurree,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  jjuuddggmmeenntt  oorr  oorrddeerr,,  iiff  aannyy,,  wwhhiicchh  mmaayy  

hhaavvee  ssttrriiccttuurreess  oonn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    

  

  PPoosstt--mmeeeettiinngg  ffoollllooww--uupp::  TThhee  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  aatt  tthhee  BBooaarrdd  //  

CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinnggss  aarree  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  iinntteerrnnaall  

ddeeppaarrttmmeennttss  ccoonncceerrnneedd  pprroommppttllyy..    

  

RROOLLEE  OOFF  TTHHEE  CCOOMMPPAANNYY  SSEECCRREETTAARRYY  IINN  OOVVEERRAALLLL  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  PPRROOCCEESSSS  

  

TThhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  ppllaayyss  aa  kkeeyy  rroollee  iinn  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  pprroocceedduurreess  aarree  

ffoolllloowweedd  aanndd  rreegguullaarrllyy  rreevviieewweedd..  SShhee  eennssuurreess  tthhaatt  aallll  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddeettaaiillss  

aanndd  ddooccuummeennttss  aarree  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorrss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aatt  

tthhee  mmeeeettiinnggss..  SShhee  iiss  pprriimmaarriillyy  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  

ssttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  iiss  tthhee  iinntteerrffaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  rreegguullaattoorryy  

aauutthhoorriittiieess..  AAllll  tthhee  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy..  TThhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  eennssuurreess  tthhaatt  aallll  tthhee  ddeecciissiioonnss  aanndd  

oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aarree  ccoovveerreedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  tthhrroouugghh  AAccttiioonn  TTaakkeenn  

RReeppoorrtt  ((AATTRR))  aanndd  BBooaarrdd  iiss  aapppprriisseedd  ooff  tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn..  

  

SSEEPPAARRAATTEE  MMEEEETTIINNGG  OOFF  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  DDIIRREECCTTOORRSS    

  

AAss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  SSeeccttiioonn  114499  ((88))  rreeaadd  wwiitthh  SScchheedduullee  IIVV  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  

aanndd  RReegguullaattiioonn  2255  ((33))  ooff  tthhee  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwaass  hheelldd  oonn  2277..0088..22002211  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  

wwiitthhoouutt  tthhee  aatttteennddaannccee  ooff  NNoonn--IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  aanndd  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  rreevviieeww  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  NNoonn--IInnddeeppeennddeenntt  

DDiirreeccttoorrss,,  vvaarriioouuss  CCoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  aass  aa  wwhhoollee..  TThhee  

IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  aallssoo  rreevviieewwss  tthhee  qquuaalliittyy,,  ccoonntteenntt  aanndd  ttiimmeelliinneessss  ooff  tthhee  ffllooww  

ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  iittss  CCoommmmiitttteeeess  wwhhiicchh  iiss  

nneecceessssaarryy  ttoo  ppeerrffoorrmm  rreeaassoonnaabbllyy  aanndd  ddiisscchhaarrggee  tthheeiirr  dduuttiieess..  
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AAllll  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  wweerree  pprreesseenntt  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  

rreecceeiivveedd  ddeeccllaarraattiioonnss  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  aass  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  114499  ((66))  &&  ((77))  ooff  

tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  rreelleevvaanntt  rruulleess  ffrraammeedd  tthheerree  uunnddeerr  ffrroomm  IInnddeeppeennddeenntt  

DDiirreeccttoorrss..  AAllll  rreeqquuiissiittee  ddeeccllaarraattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaacceedd  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd..    

  

BBaasseedd  oonn  tthhee  ddeeccllaarraattiioonnss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  hhaass  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  mmeeeett  tthhee  ccrriitteerriiaa  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  aass  mmeennttiioonneedd  

uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  1166((11))  ((bb))  ooff  tthhee  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  

iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..    

  

aa))  BBOOAARRDD  MMEEEETTIINNGGSS,,  AATTTTEENNDDAANNCCEE  OOFF  EEAACCHH  DDIIRREECCTTOORR  AATT  TTHHEE  BBOOAARRDD  

MMEEEETTIINNGGSS  AANNDD  TTHHEE  LLAASSTT  AAGGMM::--  

  

TThhee  tteennttaattiivvee  ddaatteess  ooff  BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ffiissccaall  aarree  ddeecciiddeedd  iinn  aaddvvaannccee  

aanndd  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  aass  ppaarrtt  ooff  SShhaarreehhoollddeerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  

CChhaaiirrmmaann  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  ddrraafftt  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  eeaacchh  mmeeeettiinngg,,  aalloonngg  

wwiitthh  eexxppllaannaattoorryy  nnootteess,,  aanndd  ddiissttrriibbuuttee  tthheessee  iinn  aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorrss..  EEvveerryy  

BBooaarrdd  mmeemmbbeerr  ccaann  ssuuggggeesstt  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  aaddddiittiioonnaall  iitteemmss  iinn  tthhee  aaggeennddaa..    

  

TThhee  BBooaarrdd  mmeeeettss  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  qquuaarrtteerr  ttoo  rreevviieeww  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  rreessuullttss  aanndd  ootthheerr  

iitteemmss  oonn  tthhee  aaggeennddaa,,  aanndd  aallssoo  oonn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  AAGGMM..  AAddddiittiioonnaall  mmeeeettiinnggss  aarree  

hheelldd  wwhheenn  nneecceessssaarryy..  IInnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aatttteenndd  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  

qquuaarrtteerrllyy  BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  aanndd  tthhee  AAGGMM..    

  

HHoowweevveerr,,  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd  bbeeiinngg  rreepprreesseenntteedd  bbyy  iinnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss  ffrroomm  vvaarriioouuss  

ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  iitt  mmaayy  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee  ffoorr  eeaacchh  oonnee  ooff  tthheemm  ttoo  bbee  pphhyyssiiccaallllyy  

pprreesseenntt  aatt  aallll  mmeeeettiinnggss..  HHeennccee,,  wwee  pprroovviiddee  vviiddeeoo  //  tteelleeccoonnffeerreenncciinngg  ffaacciilliittiieess  ttoo  

eennaabbllee  tthheeiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  CCoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  uussuuaallllyy  mmeeeett  tthhee  ddaayy  bbeeffoorree  

tthhee  BBooaarrdd  mmeeeettiinngg,,  oorr  wwhheenneevveerr  tthhee  nneeeedd  aarriisseess  ffoorr  ttrraannssaaccttiinngg  bbuussiinneessss..    

  

TThhiiss  yyeeaarr,,  tthheessee  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  vviirrttuuaallllyy  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  rreellaaxxaattiioonnss  pprroovviiddeedd  

bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss  aanndd  tthhee  SSeeccuurriittiieess  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa..  

TThhee  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  rriiggoorroouussllyy  pprreeppaarree  ffoorr,,  aatttteenndd  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  

iinn  BBooaarrdd  aanndd  aapppplliiccaabbllee  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss..  EEaacchh  mmeemmbbeerr  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  eennssuurree  

tthheeiirr  ootthheerr  ccuurrrreenntt  aanndd  ppllaannnneedd  ffuuttuurree  ccoommmmiittmmeennttss  ddoo  nnoott  mmaatteerriiaallllyy  iinntteerrffeerree  

wwiitthh  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwiitthh  uuss..  

  

TThhee  BBooaarrdd  mmeett  SSiixx  ttiimmeess  dduurriinngg  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  22002211--2222  nnaammeellyy,,  AApprriill  55,,  22002211,,  

JJuunnee  3300,,  22002211,,  AAuugguusstt  1122,,  22002211,,  AAuugguusstt  2277tthh  22002211,,  NNoovveemmbbeerr  1122,,  22002211  aanndd  

FFeebbrruuaarryy  1100,,  22002222..      
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TThhee  mmaaxxiimmuumm  ttiimmee  ggaapp  bbeettwweeeenn  aannyy  ttwwoo  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss  wwaass  nnoott  mmoorree  tthhaann  112200  

ddaayyss  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  1177  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  SSeeccttiioonn  117733  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrdd  oonn  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss..        

  

TThhee  ddeettaaiillss  ooff  aatttteennddaannccee  ooff  eeaacchh  DDiirreeccttoorr  aatt  tthhee  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss  hheelldd  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr  aanndd  tthhee  llaasstt  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ((AAGGMM))  aass  oonn  MMaarrcchh  3311,,  22002222,,  aarree  ggiivveenn  

bbeellooww::  

  

SS..nn

oo  
NNaammee  ooff  tthhee  

DDiirreeccttoorr  
DDeessiiggnnaattiioonn  CCaatteeggoorryy  

BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss  
LLaasstt  

AAGGMM  

AAtttteenn

ddaaccee  

((YY//NN))  

NNoo..  ooff  

BBooaarrdd  

MMeeeettiinn

ggss  

HHeelldd  

NNoo..  ooff  

MMeeeettiinngg

ss  

AAtttteennddee

dd  

11  
MMrrss..  SSaannggiittaa  

TTaattiiaa  

EExxeeccuuttiivvee  //  

WWhhoollee  TTiimmee  

DDiirreeccttoorr  

PPrroommootteerr  //  NNoonn  

IInnddeeppeennddeenntt  66  66 NN  

22  
MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  

PPaannnnaallaall  

SSaammppaatthhllaall  

NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorr  

NNoonn  

IInnddeeppeennddeenntt//  

PPrroommootteerr  DDiirreeccttoorr  
66 66 YY  

33  
MMrr..  VV..  RRaammaa  

SSuubbrraammaanniiaann  
NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorr  

IInnddeeppeennddeenntt  //  

NNoonn  PPrroommootteerr  

DDiirreeccttoorr  
66 66 YY  

44  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell  
NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorr  

IInnddeeppeennddeenntt  //  

NNoonn  PPrroommootteerr  

DDiirreeccttoorr  
66 66 YY  

  

BBOOAARRDD  CCOOMMMMIITTTTEEEE’’SS  

AAUUDDIITT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  

TThhee  CCoommppaannyy  ccoommpplliieess  wwiitthh  SSeeccttiioonn  117777  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  RReegguullaattiioonn  

1188  ooff  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee..  IIttss  ffuunnccttiioonniinngg  iiss  aass  

uunnddeerr::  

  

((ii))  TThhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  pprreesseennttllyy  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  ttwwoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  //  

IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  aanndd  oonnee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  bbeeiinngg  aa  nnoonn--iinnddeeppeennddeenntt  

ddiirreeccttoorr;;  

  

((iiii))  AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aarree  ffiinnaanncciiaallllyy  lliitteerraattee  aanndd  hhaavviinngg  tthhee  

rreeqquuiissiittee  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  eexxppeerrttiissee;;  

  

((iiiiii))  TThhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  iiss  aann  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorr;;  

  

((iivv))  TThhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  wwaass  pprreesseenntt  aatt  tthhee  llaasstt  AAnnnnuuaall  

GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  3300//0099//22002211..  
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((BB))  TTeerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  

  

TThhee  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ooff  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  iinncclluuddee  iinntteerr--aalliiaa::  

  

  TToo  rreevviieeww  tthhee  qquuaarrtteerrllyy,,  hhaallff  yyeeaarrllyy  aanndd  AAnnnnuuaall  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  bbeeffoorree  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  

  

  TToo  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  oonn  aannyy  mmaatttteerr  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinncclluuddiinngg  tthhee  AAuuddiitt  RReeppoorrtt..  

  

  TToo  rreevviieeww  rreeppoorrttss  ffuurrnniisshheedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaall  aanndd  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss  aanndd  

eennssuurree  tthhaatt  ssuuiittaabbllee  ffoollllooww  ––  uupp  aaccttiioonn  iiss  ttaakkeenn..  

  

  TToo  eexxaammiinnee  tthhee  aaccccoouunnttaannccyy,,  ttaaxxaattiioonn  aanndd  ddiisscclloossuurree  aassppeeccttss  ooff  aallll  tthhee  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ttrraannssaaccttiioonnss..  

  

  RReevviieewwiinngg  tthhee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  ffuunnccttiioonn  

  

  RReeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  ffiixxiinngg  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  ssttaattuuttoorryy  

aauuddiittoorrss..  

  

  LLooookkss  iinn  ttoo  mmaatttteerrss  ssppeecciiffiiccaallllyy  rreeffeerrrreedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  

  

TThhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  mmeeeettiinnggss  aatttteennddeedd  bbyy  

tthhee  MMeemmbbeerrss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  aarree  ggiivveenn  bbeellooww::  

  

  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  FFiivvee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  oonn  3300//0066//22002211,,  

1122//0088//22002211,,  1122//1111//22002211,,  1100//0022//22002222  aanndd  3311||0033||22002222  
 

TThhee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  aarree  aatttteennddeedd  bbyy  iinnvviittaattiioonn  ttoo  tthhee  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr,,  tthhee  

rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiittoorrss  aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorrss..  TThhee  

CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  aaccttss  aass  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee..  

  

SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  CCOOMMMMIITTTTEEEE::    

  

TThhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  RReellaattiioonnsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  aass  oonn  MMaarrcchh  3311,,  22002222  ccoonnssiissttss  ooff  MMrr..  MMrr..  

PPaallaanniivveell  ((CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee)),,  MMrr..  VV..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann,,  &&  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  

PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  ((MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee))..  TThheerree  iiss  nnoo  cchhaannggee  iinn  ccoommppoossiittiioonn    

SS..nnoo  NNaammee  CCaatteeggoorryy  ooff  

MMeemmbbeerrsshhiipp  
MMeeeettiinnggss  

hheelldd  
MMeeeettiinnggss  

aatttteennddeedd  

11..  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell  CChhaaiirrmmaann  55  55  

22..  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  MMeemmbbeerr  55  55  

33..  MMrr..  VV..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann  MMeemmbbeerr  55  55  
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ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  dduurriinngg  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr..  AAss  oonn  MMaarrcchh  3311,,  22002222,,  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  

ooff  tthhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  RReellaattiioonnsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  iiss  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

SSeeccttiioonn  117788  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  RReegguullaattiioonn  2200  ooff  tthhee  SSEEBBII  LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss..  

  

TTeerrmmss  ooff  RReeffeerreennccee  

  

TThhee  ssccooppee  ooff  tthhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  RReellaattiioonnsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  iiss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  

117788  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  RReegguullaattiioonn  2200  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  TThhee  

CCoommmmiitttteeee,,  iinntteerr  aalliiaa,,  iiss  pprriimmaarriillyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoonnssiiddeerriinngg  aanndd  rreessoollvviinngg  

ggrriieevvaanncceess  ooff  sseeccuurriittyy  hhoollddeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  aaddddiittiioonnaall  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ooff  

tthhee  CCoommmmiitttteeee  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

  

  CCoonnssiiddeerr  aanndd  rreessoollvvee  tthhee  sseeccuurriittyy  hhoollddeerrss’’  ccoonncceerrnnss  oorr  ccoommppllaaiinnttss  

  

  EEnnssuurree  sseettttiinngg  uupp  pprrooppeerr  ccoonnttrroollss  aanndd  oovveerrsseeee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr  

aanndd  SShhaarree  TTrraannssffeerr  AAggeenntt  

  

  MMoonniittoorr  aanndd  rreevviieeww  tthhee  iinnvveessttoorr  sseerrvviiccee  ssttaannddaarrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

  RReemmaatteerriiaalliizzaattiioonn,,  eettcc..  aanndd  ootthheerr  sshhaarreess  rreellaatteedd  ffoorrmmaalliittiieess..  

  

  AAddvviissee  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  oonn  mmaatttteerrss  wwhhiicchh  ccaann  ffaacciilliittaattee  bbeetttteerr  iinnvveessttoorr  

sseerrvviicceess  aanndd  rreellaattiioonnss..  

  

  RReevviieeww  mmoovveemmeennttss  iinn  sshhaarreehhoollddiinngg  aanndd  oowwnneerrsshhiipp  ssttrruuccttuurreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

DDIISSCCLLOOSSUURREE  OONN  TTHHEE  DDEELLEEGGAATTEEDD  AAUUTTHHOORRIITTYY  CCOONNSSTTIITTUUTTEEDD  FFOORR  AATTTTEENNDDIINNGG  

TTOO  SSHHAARREE  TTRRAANNSSFFEERRSS  AANNDD  CCOONNNNEECCTTEEDD  WWOORRKK;;  

NNaammee  ooff  tthhee  

DDeelleeggaatteedd  

AAuutthhoorriittyy  

DDeessccrriippttiioonn  

ooff  tthhee  

DDeelleeggaatteedd  

AAuutthhoorriittyy  

AAddddrreessss  CCoonnttaacctt  

NNoo  

EEmmaaiill..iidd  

MMrrss..  MMaarryy  

BBeelliinnddaa  

JJyyoottssnnaa  SS  

CCoommppaannyy  

SSeeccrreettaarryy  

ccuumm  

CCoommpplliiaannccee  

OOffffiicceerr  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  

SSttrreeeett,,  

PPuurraassaawwaallkkkkaamm,,  

CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

004444  ––  

44885599  11222211  

iinnffoo@@aasshhrraammoonnlliinnee..iinn  

PPuurrvvaa  

SShhaarreeggiissttrryy  

((IInnddiiaa))  PPvvtt  LLttdd  

RReeggiissttrraarr  

aanndd  SShhaarree  

TTrraannssffeerr  

AAggeennttss  

UUnniitt  NNoo..99,,  SShhiivv  

SShhaakkttii  IInndduussttrriiaall  

EEssttaattee,,  JJ..RR..  

BBoorriicchhaa  MMaarrgg,,  NNeeaarr  

LLooddhhaa  EExxcceelluuss,,  

LLoowweerr  PPaarreell  ((EEaasstt))  

MMuummbbaaii  ––    

440000  001111  

002222  ––  

22330011  88226611  

ssuuppppoorrtt@@ppuurrvvaasshhaarree..cc

oomm  
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TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwoouulldd  aallssoo  rreeccoommmmeenndd  mmeeaassuurreess  ffoorr  oovveerraallll  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  IInnvveessttoorr  sseerrvviicceess..  TThhee  BBooaarrdd  hhaass  ddeelleeggaatteedd  tthhee  ppoowweerrss  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  

TTrraannssffeerr  AAggeennttss  ((RRTTAA))  ttoo  aatttteenndd  ttoo  SShhaarree  TTrraannssffeerr  ffoorrmmaalliittiieess  oonnccee  iinn  aa  ffoorrttnniigghhtt..  

  

MMeeeettiinnggss  aanndd  AAtttteennddaannccee  

  

TThhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  RReellaattiioonnsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  mmeett  ffoouurr  ttiimmeess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  oonn  

2277//0088//22002211,,  tthhee  aatttteennddaannccee  ooff  eeaacchh  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  iiss  aass  ffoolllloowwss  

           

  

TThhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  &&  CCoommpplliiaannccee  OOffffiicceerr  aaccttss  aass  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ttoo  tthhee  

CCoommmmiitttteeee..  TThhee  sshhaarree  ttrraannssffeerrss//  ttrraannssmmiissssiioonnss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aarree  

ppllaacceedd  aatt  tthhee  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  

CCOOMMPPLLAAIINNTTSS  RREECCEEIIVVEEDD  AANNDD  RREEDDRREESSSSEEDD  DDUURRIINNGG  TTHHEE  YYEEAARR  

  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww,,  tthhee  CCoommppaannyy//iittss  RReeggiissttrraarr  aanndd  TTrraannssffeerr  AAggeenntt  rreecceeiivveedd  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  SSEEBBII//  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  aanndd  qquueerriieess  ffrroomm  tthhee  

sshhaarreehhoollddeerrss,,  wwhhiicchh  wweerree  rreessoollvveedd  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  ffrraammee  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  SSEEBBII::  

  

Complaints 
pending as on 
01|04|2021  

Complaints 
received during 

the year  

Complaints 
resolved during 

the year  

Complaints 
pending as on 
31|03|2022  

NNIILL  66  66  NNIILL  

  

NNOOMMIINNAATTIIOONN  AANNDD  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  

((AA))  DDeessccrriippttiioonn  aanndd  TTeerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  

  

TThhee  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ooff  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aarree  aass  ppeerr  

tthhee  gguuiiddeelliinneess  sseett  oouutt  iinn  tthhee  RReegguullaattiioonn  1199  ooff  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  iinn  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  117788  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  tthhaatt  iinncclluuddee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ppoolliiccyy  oonn  ssppeecciiffiicc  rreemmuunneerraattiioonn  ppaacckkaaggeess  ffoorr  DDiirreeccttoorrss..    

  

TThhee  rroollee  ooff  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  iiss  

  

aa))  TToo  iiddeennttiiffyy  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  qquuaalliiffiieedd  ttoo  bbeeccoommee  ddiirreeccttoorrss  aanndd  wwhhoo  mmaayy  bbee  

aappppooiinntteedd  iinn  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccrriitteerriiaa  llaaiidd  ddoowwnn..  

  

bb))  TToo  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  rreemmoovvaall  ooff  ssuucchh  iiddeennttiiffiieedd  

ppeerrssoonnss  

SS..nnoo  NNaammee  CCaatteeggoorryy  ooff  

MMeemmbbeerrsshhiipp  
MMeeeettiinnggss  

hheelldd  
MMeeeettiinnggss  

aatttteennddeedd  

11..  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell  CChhaaiirrmmaann  11  11  

22..  MMrr..  VV..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann  MMeemmbbeerr  11  11  

33..  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall    MMeemmbbeerr  11  11  
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cc))  TToo  ccaarrrryy  oouutt  eevvaalluuaattiioonn  ooff  eevveerryy  ddiirreeccttoorr’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  

  

dd))  TToo  ffoorrmmuullaattee  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  ppoossiittiivvee  aattttrriibbuuttee  aanndd  

iinnddeeppeennddeennccee  ooff  ddiirreeccttoorr  

  

ee))    TToo  ffoorrmmuullaattee  aa  ppoolliiccyy  rreellaattiinngg  ttoo  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  ddiirreeccttoorrss,,  kkeeyy  mmaannaaggeerriiaall  

ppeerrssoonnnneell  aanndd  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess.  

  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  TTwwoo  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  

oonn  2277//0088//22002211  aanndd  3311//0033//22002222  

  

TThhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  aatttteennddaannccee  ooff  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

CCoommmmiitttteeee  aass  oonn  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002222  aarree  ggiivveenn  bbeellooww::  

  

**CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  iiss  aa  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorr..  

  

NNOOTTEESS::    

11..  TThhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  aarree  ppaaiidd  ffiixxeedd  ssiittttiinngg  ffeeeess  ii..ee..  RRss..  11000000//--  ppeerr  BBooaarrdd  mmeeeett..  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ppaaiidd  SSiittttiinngg  ffeeeess  ttoo  EExxeeccuuttiivvee  

DDiirreeccttoorrss  aanndd  NNoonn  ––  EExxeeccuuttiivvee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  ddeettaaiillss  ooff  

wwhhiicchh  aarree  aass  uunnddeerr;;  

  

SS..nnoo  NNaammee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  SSaallaarryy  

PPeerrqquuiissiitteess  

RRss..  

SSiittttiinngg  

FFeeeess  

RRss..  

RReellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  

DDiirreeccttoorrss  

11..  MMrr..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  22,,2255,,000000//--  66,,000000//--  DDaauugghhtteerr  iinn  llaaww  ooff  MMrr..  

TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  

SSaammppaatthhllaall  

22..  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  

SSaammppaatthhllaall  
--  66,,000000//--  FFaatthheerr  iinn  LLaaww  ooff  MMrrss..  

SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

33..  MMrr..  VV..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann  --  66,,000000//--  --  

44..  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell  --  66,,000000//--  --  

  

22..  TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss  iiss  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  

RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  tthhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  PPoolliiccyy  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiitt  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

BBooaarrdd  oorr  MMeemmbbeerrss..  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  iiss  aallssoo  ppaaiidd  SSiittttiinngg  FFeeee  ooff  RRss..  66,,000000//--  ttoowwaarrddss  

aatttteennddiinngg  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  dduurriinngg  tthhee  FFiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002211--22002222..  

  

33..  NNoo  ootthheerr  ppeerrffoorrmmaannccee  lliinnkkeedd  iinncceennttiivveess  oorr  aannyy  ootthheerr  ffeeeess  aarree  ppaaiidd  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  

DDiirreeccttoorrss..  

  

SS..nnoo  NNaammee  CCaatteeggoorryy  ooff  

MMeemmbbeerrsshhiipp  
MMeeeettiinnggss  

hheelldd  
MMeeeettiinnggss  

aatttteennddeedd  

11..  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell    **CChhaaiirrmmaann  22  22  

22..  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall    MMeemmbbeerr  22  22  

33..  MMrr..  VV..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann    MMeemmbbeerr  22  22  
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44..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  eenntteerreedd  iinn  ttoo  aannyy  SSeerrvviiccee  CCoonnttrraacctt  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorrss,,  eexxcceepptt  

aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  wwhhoo  iiss  tthhee  WWhhoollee--ttiimmee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

55..  TThhee  NNoottiiccee  PPeerriioodd  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  66  mmoonntthhss..  FFuurrtthheerr,,  

tthheerree  iiss  nnoo  nnoottiiccee  ppeerriioodd  ffoorr  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

66..  TThhee  CCoommppaannyy  ddooeess  nnoott  ppaayy  aannyy  sseevveerraannccee  ffeeeess  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss..  

  

77..  TThhee  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorr  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  SSttoocckk  ooppttiioonn  

sscchheemmee,,  iiff  aannyy  iinnttrroodduucceedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  DDIIRREECCTTOORRSS::  

  

TThhee  NNoommiinnaattiioonn  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  eevvaalluuaatteess  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  

IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  aanndd  rreeccoommmmeennddss  ssiittttiinngg  ffeeeess,,  IIff  aannyy,,  ffoorr  eeaacchh  BBooaarrdd  aanndd  

ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  aatttteennddeedd  bbyy  tthheemm..  TThhee  eevvaalluuaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ooff  IInnddeeppeennddeenntt  

DDiirreeccttoorrss  iiss  ddeettaaiilleedd  iinn  DDiirreeccttoorrss  RReeppoorrtt..  

  

CCOODDEE  OOFF  CCOODDEE  OOFF  CCOONNDDUUCCTT  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  aaddoopptteedd  aa  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss  ((CCooddee  ooff  CCoonndduucctt))  ffoorr  tthhee  DDiirreeccttoorrss  aanndd  

SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  ssaammee  hhaass  bbeeeenn  ppoosstteedd  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  

wweebbssiittee  aatt  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn  TThhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  ssuubbmmiitttteedd  tthheeiirr  aaffffiirrmmaattiioonn  oonn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  CCooddee  ffoorr  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd..  TThhee  ddeeccllaarraattiioonn  bbyy  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ttoo  tthhaatt  eeffffeecctt  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  

tthhiiss  RReeppoorrtt..  
 

GGeenneerraall  BBooddyy  MMeeeettiinnggss  

  

TThhee  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  hheelldd  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  aarree  aass  

uunnddeerr::  

  

LLooccaattiioonn  aanndd  ttiimmee  ooff  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  AAGGMMss::    

  

YYeeaarr  LLooccaattiioonn  DDaattee  TTiimmee  

22001188  ––  22001199  2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,  PPuurraassaawwaallkkkkaamm,,  

CChheennnnaaii  ––  660000  000077  
2266..0099..22001199  1111..0000  AA..MM..  

22001199  ––  22002200  2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,  PPuurraassaawwaallkkkkaamm,,  

CChheennnnaaii  ––  660000  000077  
2288..0099..22002200  1122..0000  AA..MM..  

22002200  --  22002211  2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,  PPuurraassaawwaallkkkkaamm,,  

CChheennnnaaii  ––  660000  000077  
3300..0099..22002211  0099..0000  AA..MM..  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ashramonline/


 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
58 

  

SSppeecciiaall  RReessoolluuttiioonn  PPaasssseedd  iinn  tthhee  PPaasstt  TThhrreeee  AAGGMM’’ss  

  

SS..nnoo  FFoorr  tthhee  YYeeaarr  ooff  PPaarrttiiccuullaarrss  

11  22001177  ––  22001188  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  MMrrss..  CChhaannddrraakkaanntthhaa  TTaattiiaa  aass  tthhee  NNoonn  ––  EExxeeccuuttiivvee  

PPrroommootteerr  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  

22  22001188  --  22001199  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  MMrr..  SS..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  aass  aa  NNoonn  ––  

EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  aass  aann  WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  

IInnccrreeaassee  iinn  bboorrrroowwiinngg  ppoowweerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

33  22001199  --  22002200  NNIILL  

44  22002200  --  22002211  RRee  --  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  

  

PPoossttaall  BBaalllloott  

NNoo  SSppeecciiaall  rreessoolluuttiioonnss  wweerree  ppaasssseedd  llaasstt  yyeeaarr  tthhrroouugghh  PPoossttaall  BBaalllloott..  

  

GGEENNEERRAALL  SSHHAARREEHHOOLLDDEERRSS  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

DDaayy  &&  DDaattee  TThhuurrssddaayy,,  tthhee  2299tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22002222  

TTiimmee  1100..0000  AA..MM  

VVeennuuee  OOlldd  NNoo..1122,,  NNeeww  NNoo  2299,,  MMooookkaatthhaall  

SSttrreeeett,,  PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  

660000000077..  

FFiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002211  ––  22002222..  

BBooookk  CClloossuurree  DDaatteess  2233..0099..22002222  ttoo  2299..0099..22002222  

((BBootthh  ddaayyss  iinncclluussiivvee))  

LLiisstteedd  oonn  SSttoocckk  EExxcchhaannggee  BBSSEE  LLiimmiitteedd  ((BBSSEE));;    

SSccrriipp  CCooddee  ::  552266118877  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeccuurriittiieess  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  NNuummbbeerr  ((IISSIINN))  
IINNEE229933CC0011001199  

  

FFIINNAANNCCIIAALL  CCAALLEENNDDAARR  FFOORR  TTHHEE  YYEEAARR  22002222  --  22002233  ((PPRROOVVIISSIIOONNAALL))  

  

11..  RReessuullttss  ffoorr  tthhee  11sstt  QQuuaarrtteerr  EEnnddiinngg  3300||0066||22002222  22nndd  WWeeeekk  ooff  AAuugguusstt,,  22002222  

22..  RReessuullttss  ffoorr  tthhee  22nndd  QQuuaarrtteerr  EEnnddiinngg  3300||0099||22002222  44tthh  WWeeeekk  ooff  OOccttoobbeerr,,  22002222  

33..  RReessuullttss  ffoorr  tthhee  33rrdd  QQuuaarrtteerr  EEnnddiinngg  3311||1122||22002222  44tthh  WWeeeekk  ooff  JJaannuuaarryy,,  22002233  

44..  RReessuullttss  ffoorr  tthhee  44tthh  QQuuaarrtteerr  EEnnddiinngg  3311||0033||  22002233  44tthh  WWeeeekk  ooff  MMaayy,,  22002233  

55..  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  YYeeaarr  EEnnddiinngg  

3311||0033||22002222  
44tthh  WWeeeekk  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  

22002233  
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DDEETTAAIILLSS  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS  SSEEEEKKIINNGG  AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT//  RREEAAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  IINN  TTHHEE  

FFOORRTTHHCCOOMMIINNGG  AANNNNUUAALL  GGEENNEERRAALL  MMEEEETTIINNGG  

  

IItteemm  NNoo..  22  

NNaammee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

DDaattee  ooff  BBiirrtthh  1100||0011||11997722  

DDIINN  0066993322444488  

DDaattee  ooff  AAppppooiinnttmmeenntt  3311||0077||22001144  

NNaattuurree  ooff  AAppppooiinnttmmeenntt  RRee--AAppppooiinnttmmeenntt  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  BBaacchheelloorr  ooff  CCoommmmeerrccee  

EExxppeerrttiissee  iinn  ssppeecciiffiicc  ffuunnccttiioonnaall  aarreeaa  
MMoorree  tthhaann  1155  yyeeaarrss  rriicchh  eexxppeerriieennccee  iinn  

AAssssoocciiaattiinngg  wwiitthh  GGlloobbaall  BBuussiinneessss  

RReellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  DDiirreeccttoorrss  aanndd  KKeeyy  

MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell  
DDaauugghhtteerr  iinn  llaaww  ooff  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  

PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  

NNoo..ooff  SShhaarreess  iinn  tthhee  CCoommppaannyy  1100,,550000  

DDiirreeccttoorrsshhiipp  iinn  ootthheerr  ccoommppaanniieess  //  LLLLPP  JJiinnppaaaadd  DDeevveellooppeerrss  PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd  

CChhaaiirrmmaann  //  MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  
MMeemmbbeerr  iinn  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  

  

MMEEAANNSS  OOFF  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aapppprroovveess  aanndd  ttaakkeess  oonn  rreeccoorrdd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  

iinn  tthhee  pprrooffoorrmmaa  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  wwiitthhiinn  tthhee  ssttaattuuttoorryy  ppeerriioodd  aanndd  

aannnnoouunncceess  ffoorrtthhwwiitthh  tthhee  rreessuullttss  ttoo  aallll  tthhee  ssttoocckk  eexxcchhaannggeess  wwhheerree  tthhee  sshhaarreess  ooff  tthhee  

ccoommppaannyy  aarree  lliisstteedd  aanndd  aallssoo  ppuubblliisshheess  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  iinn  TThhee  TTrriinniittyy  MMiirrrroorr  ((EEnngglliisshh))  

aanndd  MMaakkkkaall  KKuurraall  ((TTaammiill))  nneewwssppaappeerrss..  

  

TThheessee  rreessuullttss  aarree  pprroommppttllyy  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ddiissppllaayy  

tthhee  ssaammee  oonn  tthheeiirr  wweebbssiittee..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  aarree  aallssoo  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  wweebbssiittee  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn  

  

LLIISSTTIINNGG  OONN  TTHHEE  SSTTOOCCKK  EEXXCCHHAANNGGEESS  

  

TThhee  CCoommppaannyy’’ss  sshhaarreess  aarree  lliisstteedd  iinn  tthhee  BBoommbbaayy  SSttoocckk  EExxcchhaannggee..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  

eessttaabblliisshheedd  ccoonnnneeccttiivviittyy  wwiitthh  bbootthh  ddeeppoossiittoorriieess,,  NNSSDDLL  aanndd  CCDDSSLL..  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  ppaaiidd  

tthhee  AAnnnnuuaall  LLiissttiinngg  FFeeeess  ffoorr  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  22002211  --  22002222,,  ttoo  BBSSEE  LLttdd  wwiitthhiinn  tthhee  

ssttiippuullaatteedd  ttiimmee..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  aallssoo  ppaaiidd  tthhee  LLiissttiinngg  FFeeeess  aanndd  ccuussttooddiiaann  ffeeeess  ffoorr  tthhee  

FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  22002211  --  22002222  ttoo  SSttoocckk  EExxcchhaannggee,,  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittiieess  DDeeppoossiittoorryy  LLiimmiitteedd  

((NNSSDDLL))  aanndd  CCeennttrraall  DDeeppoossiittoorryy  SSeerrvviicceess  ((IInnddiiaa))  LLiimmiitteedd  ((CCDDSSLL))  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee..    

  

BBSSEE  SSttoocckk  CCooddee::  552266118877  

IISSIINN..NNoo..  IINNEE229933CC0011001199  

MMAARRKKEETT  PPRRIICCEE  DDAATTAA    

  

  

http://www.ashramonline.in/
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HHiigghh//LLooww  dduurriinngg  eeaacchh  mmoonntthh  iinn  llaasstt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aatt  tthhee  BBoommbbaayy  SSttoocckk  EExxcchhaannggee  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

VVIIGGIILL  MMEECCHHAANNIISSMM  //  WWHHIISSTTLLEE  BBLLOOWWEERR  PPOOLLIICCYY  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  hhiigghheesstt  ssttaannddaarrddss  ooff  

hhoonneessttyy,,  ooppeennnneessss  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  

CCoommppaannyy  hhaass  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  ttoo  ppllaayy  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ggooaallss..  IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  eennccoouurraaggee  eemmppllooyyeeeess,,  wwhheenn  tthheeyy  hhaavvee  rreeaassoonnss  ttoo  ssuussppeecctt  vviioollaattiioonnss  ooff  

llaawwss,,  rruulleess,,  rreegguullaattiioonnss,,  uunneetthhiiccaall  ccoonndduucctt,,  qquueessttiioonnaabbllee  aaccccoouunnttiinngg//aauuddiitt  pprraaccttiicceess,,  

rreeppoorrttiinngg  ooff  ffrraauudduulleenntt  ffiinnaanncciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  sshhaarreehhoollddeerrss,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  aanndd//oorr  sseerriioouuss  mmiissccoonndduucctt  ootthheerrwwiissee,,  ttoo  rreeppoorrtt  tthhoossee  ccoonncceerrnnss  ttoo  tthhee  

CCoommppaannyy’’ss  mmaannaaggeemmeenntt..    

  

TThhee  pprreesseenntt  WWhhiissttllee  BBlloowweerr  PPoolliiccyy  iiss  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  117777  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  RReegguullaattiioonn  2222  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  EEvveerryy  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  hhaass  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  aacccceessss  ttoo  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee  CChhaaiirrmmaann  tthhrroouugghh  eemmaaiill//  

ccoorrrreessppoonnddeennccee  aaddddrreessss,,  sshhoouulldd  tthheeyy  ddeessiirree  ttoo  aavvaaiill  ooff  tthhee  VViiggiill  MMeecchhaanniissmm..  TThhee  ddeettaaiillss  ooff  

tthhee  PPoolliiccyy  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee  aatt  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn    

  

RREEGGIISSTTRRAARR  AANNDD  TTRRAANNSSFFEERR  AAGGEENNTTSS  

MM//ss..  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..  LLttdd  iiss  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  SShhaarree  TTrraannssffeerr  AAggeenntt  ((RRTTAA))  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy..  MMeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  aallll  tthheeiirr  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  ddooccuummeennttss  

ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  bbootthh  sshhaarreess  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  aanndd  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  ttoo  tthhee  RRTTAA  aatt  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aaddddrreessss::      

  

MM//ss..  PPUURRVVAA  SSHHAARREEGGIISSTTRRYY  ((IINNDDIIAA))  PPVVTT  LLTTDD  

NNoo..99,,  SShhiivv  SShhaakkttii  IInndd..  EEssttaattee..  

JJ..RR..BBoorriicchhaa  MMaarrgg,,  LLoowweerr  PPaarreell  ((EE)),,  MMuummbbaaii  440000  001111  

TTeell::  002222--22330011  88226611//002222--22330011  66776611,,  FFaaxx::  002222  --22330011  22551177  

EE--mmaaiill::  ppuurrvvaasshhrr@@mmttnnll..nneett..iinn  //  bbuussiiccoommpp@@vvssnnll..ccoomm / ssuuppppoorrtt@@ppuurrvvaasshhrr..ccoomm   

  

MMoonntthh  SShhaarree  PPrriicceess  ((RRss..))  

HHiigghh  LLooww  

AApprriill  ––  22002211  33..8822  33..5588  

MMaayy  ––  22002211  44..0000  33..7700  

JJuunnee  ––  22002211  55..5511  33..6666  

JJuullyy  ––  22002211  66..6611  44..9977  

AAuugguusstt  ––  22002211  77..5533  66..0055  

SSeepptteemmbbeerr  ––  22002211  66..8800  44..5566  

OOccttoobbeerr  ––  22002211  66..4444  44..1144  

NNoovveemmbbeerr  ––  22002211  88..5588  66..3300  

DDeecceemmbbeerr  ––  22002211  88..5544  55..6699  

JJaannuuaarryy  ––  22002222  1100..0088  77..6655  

FFeebbrruuaarryy  ––  22002222  88..3300  55..3300  

MMaarrcchh  ––  22002222  66..4422  44..9977  

mailto:purvashr@mtnl.net.in
mailto:busicomp@vsnl.com
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SSHHAARREE  TTRRAANNSSFFEERR  SSYYSSTTEEMM::  

  

TTrraaddiinngg  iinn  EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  tthhrroouugghh  rreeccooggnniizzeedd  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  iiss  

ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  iinn  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm..    PPuurrssuuaanntt  ttoo  RReegguullaattiioonn  4400  ooff  tthhee  LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss,,  aass  aammeennddeedd,,  eeffffeeccttiivvee  11sstt  AApprriill,,  22001199,,  rreeqquueessttss  ffoorr  ttrraannssffeerr  ooff  lliisstteedd  

sseeccuurriittiieess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  pprroocceesssseedd  oonnllyy  iinn  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  wwiitthh  aa  DDeeppoossiittoorryy..  

HHoowweevveerr,,  tthhiiss  rreessttrriiccttiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  rreeqquueessttss  rreecceeiivveedd  ffoorr  eeffffeeccttiinngg  

ttrraannssmmiissssiioonn  oorr  ttrraannssppoossiittiioonn  ooff  pphhyyssiiccaall  SSeeccuurriittiieess..  MMeemmbbeerrss  hhoollddiinngg  sshhaarreess  iinn  

pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ggeett  tthheeiirr  sshhaarreess  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ttoo  aavvooiidd  

aannyy  iinnccoonnvveenniieennccee  iinn  ffuuttuurree  wwhhiillee  ttrraannssffeerrrriinngg  tthhee  sshhaarreess..    

  

MMeemmbbeerrss  aarree  aaccccoorrddiinnggllyy  rreeqquueesstteedd  ttoo  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  aannyy  DDeeppoossiittoorryy  PPaarrttiicciippaanntt  

hhaavviinngg  rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  SSEEBBII  ttoo  ooppeenn  aa  DDeemmaatt  aaccccoouunntt  aanndd  ggeett  tthheeiirr  sshhaarreess  

ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  oorr  aalltteerrnnaattiivveellyy,,  ccoonnttaacctt  tthhee  RRTTAA  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  MM//ss..  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  

IInnddiiaa  PPvvtt  LLttdd,,  MMuummbbaaii  ttoo  sseeeekk  gguuiiddaannccee  aabboouutt  tthhee  ddeemmaatteerriiaalliizzaattiioonn  pprroocceedduurree..  TThhee  

MMeemmbbeerrss  mmaayy  aallssoo  vviissiitt  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  DDeeppoossiittoorriieess  vviizz..  ((ii))  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittiieess  

DDeeppoossiittoorryy  LLiimmiitteedd  aatt  tthhee  wweebb--lliinnkk::  hhttttppss::////nnssddll..ccoo..iinn//ffaaqqss//ffaaqq..pphhpp  oorr  ((iiii))  CCeennttrraall  

DDeeppoossiittoorryy  SSeerrvviicceess  ((IInnddiiaa))  LLiimmiitteedd  aatt  tthhee  wweebb--lliinnkk::  hhttttppss::////  

wwwwww..ccddsslliinnddiiaa..ccoomm//IInnvveessttoorrss//FFAAQQss..hhttmmll  ffoorr  ffuurrtthheerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  aabboouutt  tthhee  

ddeemmaatteerriiaalliizzaattiioonn  pprroocceessss..    TThhee  SSttaakkeehhoollddeerrss  RReellaattiioonnsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettss  aass  aanndd  

wwhheenn  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinntteerr  aalliiaa,,  ccoonnssiiddeerr  ootthheerr  rreeqquueessttss  ffoorr  ttrraannssffeerr//ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  

sshhaarreess//ddeebbeennttuurreess,,  iissssuuee  ooff  dduupplliiccaattee  sshhaarree//ddeebbeennttuurree  cceerrttiiffiiccaatteess,,  aanndd  aatttteenndd  ttoo  

ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  sseeccuurriittyy  hhoollddeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  eettcc..  

  

PPuurrssuuaanntt  ttoo  RReegguullaattiioonn  4400((99))  ooff  SSEEBBII  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  22001155,,  aa  hhaallff--yyeeaarrllyy  cceerrttiiffiiccaattee  

iiss  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  PPrraaccttiissiinngg  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy,,  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  sshhaarree  

cceerrttiiffiiccaatteess  ffoorr  ttrraannssffeerr,,  ssuubb  ddiivviissiioonn,,  ccoonnssoolliiddaattiioonn  eettcc..,,  aanndd  aa  ccooppyy  tthheerreeooff  iiss  uuppllooaaddeedd  

aatt  bbootthh  tthhee  wweebbssiitteess  ooff  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess,,  BBSSEE  aanndd  MMSSEEII,,  wwiitthhiinn  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee  ppeerriioodd..    

MMeemmbbeerr’’ss  rreeqquueessttss  ffoorr  ttrraannssffeerr  oorr  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  sseeccuurriittiieess  aanndd  ootthheerr  rreellaatteedd  mmaatttteerrss  

aarree  hhaannddlleedd  bbyy  RReeggiissttrraarr  aanndd  TTrraannssffeerr  AAggeenntt,,  ii..ee..,,  MM//ss..  PPuurrvvaa  SShhaarreeggiissttrryy  ((IInnddiiaa))  PPrriivvaattee  

LLiimmiitteedd  aanndd  aarree  eeffffeecctteedd  wwiitthhiinn  ssttiippuullaatteedd  ttiimmeelliinneess,,  iiff  aallll  tthhee  ddooccuummeennttss  aarree  vvaalliidd  aanndd  

iinn  oorrddeerr..    

  

FFuurrtthheerr,,  tthhee  CCoommpplliiaannccee  CCeerrttiiffiiccaattee  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  77((33))  ooff  tthhee  SSEEBBII  LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss,,  22001155  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  aallll  aaccttiivviittiieess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  bbootthh  pphhyyssiiccaall  aanndd  

eelleeccttrroonniicc  sshhaarree  ttrraannssffeerr  ffaacciilliittiieess  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  RReeggiissttrraarr  aanndd  SShhaarree  TTrraannssffeerr  AAggeenntt  

rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  iiss  aallssoo  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  oonn  aa  hhaallff  yyeeaarrllyy  bbaassiiss..  

  

DDEEMMAATTEERRIIAALLIISSAATTIIOONN  OOFF  SSHHAARREESS  
 

4477..9911%%  ooff  tthhee  ttoottaall  eeqquuiittyy  ccaappiittaall  wwaass  hheelldd  iinn  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  wwiitthh  NNaattiioonnaall  

SSeeccuurriittiieess  DDeeppoossiittoorryy  LLiimmiitteedd  ((4400..3355%%  --  NNSSDDLL))  aanndd  CCeennttrraall  DDeeppoossiittoorryy  SSeerrvviicceess  ((IInnddiiaa))  

LLiimmiitteedd    ((77..5566%%  --  CCDDSSLL))  aass  oonn  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002222..  TThhee  CCoommppaannyy’’ss  sshhaarreess  ccaann  bbee  ttrraaddeedd  

oonnllyy  iinn  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  aass  ppeerr  SSEEBBII  nnoottiiffiiccaattiioonn..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  eenntteerreedd  iinnttoo  aann  

AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  NNSSDDLL  aanndd  CCDDSSLL  wwhheerreebbyy  sshhaarreehhoollddeerrss  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  

ddeemmaatteerriiaalliizzee  tthheeiirr  sshhaarreess  wwiitthh  eeiitthheerr  ooff  tthhee  ddeeppoossiittoorriieess..  

  



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
62 

  

DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  OOFF  SSHHAARREEHHOOLLDDIINNGG  AASS  OONN  3311SSTT  MMAARRCCHH  22002222  

  

SSllaabb  ooff  SShhaarree  

hhoollddiinnggss  
SShhaarree  

HHoollddeerrss  
%%  NNoo..  ooff  SShhaarreess  %%  

UUppttoo  ––  55000000  1177887711  9911..7744  2266997711558800  2222..4477  

55000011  ––  1100000000  889933  44..5588  77223388118800  66..0033  

1100000011  ––  2200000000  339988  22..0044  66112277668800  55..1111  

2200000011  ––  3300000000  111144  00..5599  22888899662200  22..4411  

3300000011  ––  4400000000  5533  00..2277  11886688770000  11..5566  

4400000011  --  5500000000  3344  00..1177  11556600778800  11..3300  

5500000011  ––  110000000000  5533  00..2277  33991155997700  33..2266  

AAbboovvee  110000000000  6666  00..3344  6699442277449900  5577..8866  

TToottaall  1199448822  110000  1122000000000000  110000  

  

SSHHAARREEHHOOLLDDIINNGG  PPAATTTTEERRNN  AASS  OONN  3311SSTT  MMAARRCCHH  22002222  

  

SS..nnoo  
SSllaabb  ooff  SShhaarree  hhoollddiinnggss  

NNoo..  ooff  

SShhaarreess  
%%  

11  PPrroommootteerrss,,  DDiirreeccttoorrss,,  rreellaattiivveess  aanndd  

aassssoocciiaatteess  
3300,,4433,,335566  2255..3366  

22  MMuuttuuaall  FFuunnddss  55880000  00..0055  

33  FFIIII’’ss  00..0000  00..0000  

44  PPrriivvaattee  CCoorrppoorraattee  BBooddiieess  1199,,5533,,668899  1166..2288  

55  IInnddiiaann  PPuubblliicc  6688,,0000,,449988  5566..6677  

66  HHUUFF  2211,,998811  00..1188  

77  NNRRII’’ss//OOCCBB’’ss  11,,4400,,000000  11..1177  

88  CClleeaarriinngg  MMeemmbbeerrss  3344,,334400  00..2299  

99  TTrruusstt  333366  00..0000  

  TToottaall  11,,2200,,0000,,000000  110000  

  

SSEEBBII  CCOOMMPPLLAAIINNTTSS  RREEDDRREESSSS  SSYYSSTTEEMM  ((SSCCOORREESS))::  

  

TThhee  iinnvveessttoorr  ccoommppllaaiinnttss  aarree  pprroocceesssseedd  iinn  aa  cceennttrraalliizzeedd  wweebb--bbaasseedd  ccoommppllaaiinnttss  rreeddrreessss  

ssyysstteemm..  TThhee  ssaalliieenntt  ffeeaattuurreess  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  aarree::  CCeennttrraalliizzeedd  ddaattaabbaassee  ooff  aallll  ccoommppllaaiinnttss,,  

oonnlliinnee  uuppllooaadd  ooff  AAccttiioonn  TTaakkeenn  RReeppoorrttss  ((AATTRRss))  bbyy  ccoonncceerrnneedd  ccoommppaanniieess  aanndd  oonnlliinnee  

vviieewwiinngg  bbyy  iinnvveessttoorrss  ooff  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  oonn  tthhee  ccoommppllaaiinntt  aanndd  iittss  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss..  

  

OOUUTTSSTTAANNDDIINNGG  GGDDRRSS//AADDRRSS//WWAARRRRAANNTTSS  OORR  AANNYY  CCOONNVVEERRTTIIBBLLEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS,,  

CCOONNVVEERRSSIIOONN  DDAATTEE  AANNDD  LLIIKKEELLYY  IIMMPPAACCTT  OONN  EEQQUUIITTYY  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  iissssuueedd  aannyy  GGDDRRss//AADDRRss//WWaarrrraannttss  oorr  aannyy  ccoonnvveerrttiibbllee  

iinnssttrruummeennttss..  

  

PPLLAANNTT  LLOOCCAATTIIOONNSS  

TThhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  aa  mmaannuuffaaccttuurriinngg  uunniitt  aanndd  tthhuuss  nnoott  hhaavviinngg  aannyy  PPllaanntt..  
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DDEETTAAIILLSS  OOFF  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  WWIITTHH  MMAANNDDAATTOORRYY  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  AANNDD  AADDOOPPTTIIOONN  

OOFF  NNOONN--MMAANNDDAATTOORRYY  ((DDIISSCCRREETTIIOONNAARRYY))  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS    

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  aallll  mmaannddaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  

  

DDiisscclloossuurreess  

RReellaatteedd  PPaarrttyy  TTrraannssaaccttiioonnss  

  TThheerree  wweerree  nnoo  ccoonnttrraaccttss  oorr  aarrrraannggeemmeennttss  eenntteerreedd  

iinnttoo  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

pprroovviissiioonnss  ooff  sseeccttiioonn  118888  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  

22001133..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  wweerree  rreellaatteedd  ppaarrttyy  

ttrraannssaaccttiioonnss  tthhaatt  wweerree  eenntteerreedd  iinnttoo  dduurriinngg  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  wweerree  oonn  aann  aarrmm’’ss  lleennggtthh  bbaassiiss  aanndd  

wweerree  iinn  tthhee  oorrddiinnaarryy  ccoouurrssee  ooff  bbuussiinneessss..  

DDeettaaiillss  ooff  NNoonn--ccoommpplliiaannccee::  

  DDuurriinngg  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  tthheerree  wweerree  nnoo  

iinnssttaanncceess  ooff  nnoonn--ccoommpplliiaanncceess  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  

rreellaatteedd  ttoo  ccaappiittaall  mmaarrkkeettss  aanndd  nnoo  ppeennaallttyy  oorr  

ssttrriiccttuurreess  wweerree  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  CCoommppaannyy  bbyy  tthhee  

SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  oorr  SSEEBBII  oorr  aannyy  ssttaattuuttoorryy  

aauutthhoorriittiieess..  

WWhhiissttllee  BBlloowweerr  PPoolliiccyy::  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  eessttaabblliisshheedd  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  

WWhhiissttllee  BBlloowweerr  PPoolliiccyy..    WWee  aaffffiirrmmeedd  tthhaatt  nnoo  

ppeerrssoonnnneell  hhaavvee  bbeeeenn  ddeenniieedd  aacccceessss  ttoo  tthhee  aauuddiitt  

ccoommmmiitttteeee..  

CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  CCoorrppoorraattee  

ggoovveerrnnaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  ssppeecciiffiieedd  

iinn  RReegguullaattiioonn  1177  ttoo  2277  aanndd  ccllaauussee  ((bb))  ttoo  ((ii))  ooff  ssuubb  

rreegguullaattiioonn  ooff  RReegguullaattiioonn  4466  ooff  tthhee  SSEEBBII  LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss..  

CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  mmaannddaattoorryy  

rreeqquuiirreemmeennttss  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  aallll  MMaannddaattoorryy  

rreeqquuiirreemmeennttss  aass  mmeennttiioonneedd  uunnddeerr  LLiissttiinngg  

AAggrreeeemmeenntt  //  SSEEBBII  ((LLOODDRR))  RReegguullaattiioonnss  22001155..  

AAddooppttiioonn  ooff  NNoonn--  MMaannddaattoorryy  

rreeqquuiirreemmeennttss  

  TThhee  CCoommppaannyy  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  aaddooppttiinngg  ootthheerr  

nnoonn  ––  mmaannddaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  mmeennttiioonneedd  

uunnddeerr  SSEEBBII  ((LLOODDRR))  RReegguullaattiioonnss  22001155..  TThhee  

ccoommppaannyy  hhaass  aappppooiinntteedd  sseeppaarraattee  ppeerrssoonnss  ttoo  tthhee  

ppoosstt  ooff  CChhaaiirrmmaann,,  CCFFOO  aanndd  WWTTOO..  

UUttiilliizzaattiioonn  ooff  ffuunnddss  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  rraaiisseedd  aannyy  ffuunnddss  tthhrroouugghh  

pprreeffeerreennttiiaall  aalllloottmmeenntt  oorr  qquuaalliiffiieedd  iinnssttiittuuttiioonnaall  

ppllaacceemmeennttss  aass  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  3322((77AA))  

ooff  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..  

DDiisscclloossuurreess  WWiitthh  RReessppeecctt  TToo  DDeemmaatt  

SSuussppeennssee  AAccccoouunntt//  UUnnccllaaiimmeedd  

SSuussppeennssee  AAccccoouunntt  

  

NNIILL  
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CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  mmaannddaattoorryy  aanndd  

ddiissccrreettiioonnaarryy  rreeqquuiirreemmeennttss  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  aallll  mmaannddaattoorryy  

rreeqquuiirreemmeennttss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  SSEEBBII  LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  aallssoo  ccoommpplliieedd  

wwiitthh  bbeellooww  mmeennttiioonneedd  ddiissccrreettiioonnaarryy  

rreeqquuiirreemmeennttss  aass  ssttaatteedd  uunnddeerr  PPaarrtt  EE  ooff  

SScchheedduullee  IIII  ttoo  tthhee  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  iiss  aass  

uunnddeerr::    

  

  MMooddiiffiieedd  ooppiinniioonn((ss))  iinn  aauuddiitt  rreeppoorrtt::  DDuurriinngg  

tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww,,  tthheerree  iiss  nnoo  aauuddiitt  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  iinn  yyoouurr  CCoommppaannyy’’ss  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss..  YYoouurr  CCoommppaannyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  aaddoopptt  

bbeesstt  pprraaccttiicceess  ttoo  eennssuurree  rreeggiimmee  ooff  uunnqquuaalliiffiieedd  

ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss..  

  

  RReeppoorrttiinngg  ooff  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorrss::  IInntteerrnnaall  

AAuuddiittoorrss  rreeppoorrtt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee..  

DDiisscclloossuurreess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  SSeexxuuaall  

HHaarraassssmmeenntt  ooff  WWoommeenn  aatt  tthhee  

WWoorrkkppllaaccee  ((PPrreevveennttiioonn,,  PPrroohhiibbiittiioonn  

aanndd  RReeddrreessssaall))  AAcctt,,  22001133  ((PPOOSSHH))  

  AAss  ppeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  PPOOSSHH,,  tthhee  CCoommppaannyy  

hhaass  aa  rroobbuusstt  mmeecchhaanniissmm  iinn  ppllaaccee  ttoo  rreeddrreessss  

ccoommppllaaiinnttss  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitt..  AAnn  IInntteerrnnaall  

CCoommppllaaiinnttss  CCoommmmiitttteeee  ((IICCCC))  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp,,  aass  

ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  PPOOSSHH,,  ttoo  rreeddrreessss  

ccoommppllaaiinnttss  rreecceeiivveedd  rreeggaarrddiinngg  sseexxuuaall  

hhaarraassssmmeenntt..  AAllll  eemmppllooyyeeeess  ((ppeerrmmaanneenntt,,  

ccoonnttrraaccttuuaall,,  tteemmppoorraarryy,,  ttrraaiinneeeess))  aarree  ccoovveerreedd  

uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

TThhee  DDeettaaiillss  ooff  DDiiffffeerreennccee  BBeettwweeeenn  

AAmmoouunntt  ooff  TThhee  VVaalluuaattiioonn  DDoonnee  AAtt  

TThhee  TTiimmee  ooff  OOnnee  TTiimmee  SSeettttlleemmeenntt  

AAnndd  TThhee  VVaalluuaattiioonn  DDoonnee  WWhhiillee  

TTaakkiinngg  LLooaann  FFrroomm  TThhee  BBaannkkss  oorr  

FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonnss  AAlloonngg  WWiitthh  

TThhee  RReeaassoonnss  TThheerreeooff::  

  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww  tthheerree  wwaass  nnoo  

iinnssttaannccee  ooff  oonnee--ttiimmee  sseettttlleemmeenntt  wwiitthh  aannyy  BBaannkk  oorr  

FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonn  

  

MMaajjoorr  TThhiinnggss  HHaappppeenneedd  DDuurriinngg  TThhee  

YYeeaarr  WWhhiicchh  MMaaddee  TThhee  IImmppaacctt  OOnn  

TThhee  OOvveerraallll  WWoorrkkiinnggss  OOff  TThhee  

CCoommppaannyy  &&  TThhee  MMaajjoorr  AAccttiioonnss  

TTaakkeenn  BByy  TThhee  CCoommppaannyy  IInn  TThhaatt  

RReessppeecctt,,  SSuucchh  AAss  CCoovviidd--  1199  

PPaannddeemmiicc..  

  

NNIILL  
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CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  WWIITTHH  AACCCCOOUUNNTTIINNGG  SSTTAANNDDAARRDDSS  

  

TThhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

GGeenneerraallllyy  AAcccceepptteedd  AAccccoouunnttiinngg  PPrriinncciipplleess  iinn  IInnddiiaa  ((IInnddiiaann  GGAAAAPP))  ttoo  eexxtteenntt  aanndd  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  IInnddiiaann  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  ((IINNDD  AASS))  aass  ppeerr  tthhee  CCoommppaanniieess  

((IInnddiiaann  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss))  RRuulleess  22001155  aass  aammeennddeedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  AAccccoouunnttiinngg  

SSttaannddaarrddss  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  113333  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  rreeaadd  wwiitthh  rreelleevvaanntt  

RRuulleess  iissssuueedd  tthheerree  uunnddeerr..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  oonn  aaccccrruuaall  

bbaassiiss  uunnddeerr  tthhee  hhiissttoorriicc  ccoosstt  ccoonnvveennttiioonn..  TThhee  aaccccoouunnttiinngg  ppoolliicciieess  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  

pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhoossee  ffoolllloowweedd  iinn  tthhee  

pprreevviioouuss  yyeeaarr..  

  

RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  OOFF  SSHHAARREE  CCAAPPIITTAALL  AAUUDDIITT::  

  

AAss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  SSEEBBII,,  aa  QQuuaarrtteerrllyy  RReeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  SShhaarree  CCaappiittaall  AAuuddiitt  iiss  ddoonnee  bbyy  aa  

qquuaalliiffiieedd  PPrraaccttiicciinngg  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  ttoo  ccoonnffiirrmm  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  iissssuueedd//ppaaiidd--uupp  ccaappiittaall  

iiss  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  sshhaarreess  iinn  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  aanndd  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  

ooff  sshhaarreess  iinn  ddeemmaatteerriiaalliizzeedd  ffoorrmm  hheelldd  wwiitthh  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittiieess  DDeeppoossiittoorryy  LLiimmiitteedd  

((NNSSDDLL))  aanndd  CCeennttrraall  DDeeppoossiittoorryy  SSeerrvviicceess  ((IInnddiiaa))  LLiimmiitteedd  ((CCDDSSLL))..    

  

PPRREEVVEENNTTIIOONN  OOFF  IINNSSIIDDEERR  TTRRAADDIINNGG:: 

  

PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  SSEEBBII  ((PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  IInnssiiddeerr  TTrraaddiinngg))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155,,  aass  aammeennddeedd  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  aa  SSeeccuurriittiieess  DDeeaalliinngg  CCooddee  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  iinnssiiddeerr  ttrraaddiinngg  iiss  iinn  

ppllaaccee..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  CCooddee  iiss  ttoo  pprreevveenntt  ppuurrcchhaassee  aanndd  //  oorr  ssaallee  ooff  sshhaarreess  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  bbyy  aann  iinnssiiddeerr  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  uunnppuubblliisshheedd  pprriiccee  sseennssiittiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn..  UUnnddeerr  

tthhiiss  CCooddee,,  aallll  tthhee  DDiirreeccttoorrss,,  EEmmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthheeiirr  iimmmmeeddiiaattee  rreellaattiivveess  

aanndd  ootthheerr  ccoonnnneecctteedd  ppeerrssoonnss  aarree  pprreevveenntteedd  ffrroomm  ddeeaalliinngg  iinn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  sshhaarreess  

dduurriinngg  tthhee  cclloossuurree  ooff  TTrraaddiinngg  WWiinnddooww..  TToo  ddeeaall  iinn  sseeccuurriittiieess  bbeeyyoonndd  ssppeecciiffiieedd  lliimmiitt,,  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  CCoommpplliiaannccee  OOffffiicceerr  iiss  aallssoo  rreeqquuiirreedd..  AAllll  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  ppeerrssoonnss  aarree  aallssoo  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ddiisscclloossee  rreellaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerriiooddiiccaallllyy  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  CCooddee..  TThhee  

aaffoorreessaaiidd  CCooddee  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwwwww..aasshhrraammoonnlliinnee..iinn..      

  

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  UUNNDDEERR  TTHHEE  SSEEBBII  ((LLIISSTTIINNGG  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  AANNDD  DDIISSCCLLOOSSUURREE  

RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS))  RREEGGUULLAATTIIOONNSS,,  22001155  RREEGGAARRDDIINNGG  AADDHHEERREENNCCEE  TTOO  TTHHEE  CCOODDEE  

OOFF  CCOONNDDUUCCTT  
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II,,  SSaannggiittaa  TTaattiiaa,,  WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  ooff  AAsshhrraamm  oonnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd,,  hheerreebbyy  aaffffiirrmm  

aanndd  ddeeccllaarree,,  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff  aanndd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell,,  tthhaatt::  

  

  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  hhaass  llaaiidd  ddoowwnn  aa  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss  ((CCooddee  ooff  CCoonndduucctt))  ffoorr  aallll  

BBooaarrdd  MMeemmbbeerrss  aanndd  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy;;  

  

  TThhee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplliieedd  wwiitthh..  

  

  TThhee  CCooddee  ooff    CCoonndduucctt  hhaass  bbeeeenn  ppoosstteedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy;;  

  
  BByy  OOrrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

  FFoorr  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

SSdd//--  

SSaannggiittaa  TTaattiiaa    

WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  

DDIINN..  0066993322444488  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii      

DDaattee::  0011..0099..22002222  
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AAnnnneexxuurree  ––  44  

  

DDiisscclloossuurreess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  rruullee  55  ((11))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  ((AAppppooiinnttmmeenntt  aanndd  

RReemmuunneerraattiioonn  ooff  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell))  RRuulleess,,  22001144  

  

DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeenntt  
DDiisscclloossuurree  

DDeettaaiillss  

TThhee  rraattiioo  ooff  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  eeaacchh  ddiirreeccttoorr  ttoo  tthhee  mmeeddiiaann  

rreemmuunneerraattiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

yyeeaarr;;  
NNAA  

TThhee  ppeerrcceennttaaggee  iinnccrreeaassee  iinn  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  eeaacchh  ddiirreeccttoorr,,  CChhiieeff  

FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr,,  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr,,  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  oorr  

MMaannaaggeerr,,  iiff  aannyy,,  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  
NNiill  

TThhee  ppeerrcceennttaaggee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  mmeeddiiaann  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  eemmppllooyyeeeess  

iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr;;  
NNiill  

TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  ccoommppaannyy  44  

AAvveerraaggee  ppeerrcceennttiillee  iinnccrreeaassee  aallrreeaaddyy  mmaaddee  iinn  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  

eemmppllooyyeeeess  ootthheerr  tthhaann  tthhee  mmaannaaggeerriiaall  ppeerrssoonnnneell  iinn  tthhee  llaasstt  

ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  aanndd  iittss  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  ppeerrcceennttiillee  iinnccrreeaassee  iinn  

tthhee  mmaannaaggeerriiaall  rreemmuunneerraattiioonn  aanndd  jjuussttiiffiiccaattiioonn  tthheerreeooff  aanndd  ppooiinntt  

oouutt  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess  ffoorr  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  

mmaannaaggeerriiaall  rreemmuunneerraattiioonn;;  

  

NNIILL  

TThhee  kkeeyy  ppaarraammeetteerrss  ffoorr  aannyy  vvaarriiaabbllee  ccoommppoonneenntt  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  

aavvaaiilleedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorrss  
NNoo  vvaarriiaabbllee  ppaaiidd  ttoo  

aannyy  ddiirreeccttoorrss  

AAffffiirrmmaattiioonn  tthhaatt  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  iiss  aass  ppeerr  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  

ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  
YYeess  

  

DDiisscclloossuurreess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  rruullee  55((22))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  ((AAppppooiinnttmmeenntt  aanndd  

RReemmuunneerraattiioonn  ooff  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell))  RRuulleess,,  22001144::  

  

NNoonnee  ooff  tthhee  ttoopp  tteenn  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ((iinn  tteerrmmss  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  ddrraawwnn))  wweerree  

iinn  rreecceeiipptt  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  iinn  eexxcceessss  ooff  RRss..11..0022  CCrroorreess  pp..aa  oorr  RRss..88..5500  LLaakkhhss  pp..mm..    

SSttaatteemmeenntt  uunnddeerr  sseeccttiioonn  113344  ooff  tthhee  ccoommppaanniieess  aacctt  22001133  RReeaadd  wwiitthh  RRuullee  55  ((22))  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  ((AAppppooiinnttmmeenntt  AAnndd  RReemmuunneerraattiioonn  ooff  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell))  RRuulleess  22001144  

ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  EEmmppllooyyeeeess  eemmppllooyyeedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22002211  ––  22002222  aanndd  TToopp  

1100  EEmmppllooyyeeeess  iinn  TTeerrmmss  ooff  RReemmuunneerraattiioonn  DDrraawwnn..  

  

SS..nnoo  NNaammee  DDeessiiggnnaattiioonn  iinn  yyeeaarrss  EExxppeerriieennccee  RReemmuunneerraattiioonn  

RReecceeiivveedd  

((GGrroossss))  PPeerr  

MMoonntthh  

11..  MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa  JJyyoottssnnaa  SS  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  44  YYeeaarrss  3300,,000000  

22..  MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  CCFFOO  55  YYeeaarrss  2200,,000000  

33..  MMrr..  SSaarraavvaannaann  AAddmmiinniissttrraattiioonn  66  YYeeaarrss  1188,,000000  

44..  MMss..  YYooggaallaakksshhmmii  AAccccoouunnttss  AAssssiissttaanntt  44  YYeeaarrss  1188,,000000  

55..  MMss..  SSwweetthhaa  SSeeccrreettaarriiaall  AAssssiissttaanntt  22  YYeeaarrss  1133,,000000  
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CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  WWIITTHH  CCOORRPPOORRAATTEE  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  SSPPEECCIIFFIIEEDD  IINN  RREEGGUULLAATTIIOONN  

1177  TTOO  2277  AANNDD  CCLLAAUUSSEESS  ((BB))  TTOO  ((II))  OOFF  TTHHEE  SSUUBB  ––  RREEGGUULLAATTIIOONN  ((22))  OOFF  RREEGGUULLAATTIIOONN  4466  OOFF  

LLIISSTTIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

SS..nnoo  PPaarrttiiccuullaarrss  RReegguullaattiioonn  

NNuummbbeerr  
CCoommpplliiaa

nnccee  

ssttaattuuss  

((YYeess//NNoo))  

11..  IInnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  iinn  tteerrmmss  ooff  

ssppeecciiffiieedd  ccrriitteerriiaa  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  oorr  eelliiggiibbiilliittyy  
1166((11))  ((bb))  &&  2255  

((66))  
YYeess  

22..  BBooaarrdd  ccoommppoossiittiioonn  1177  ((11))  YYeess  

33..  MMeeeettiinngg  ooff  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  1177  ((22))  YYeess  

44..  RReevviieeww  ooff  ccoommpplliiaannccee  rreeppoorrttss  1177  ((33))  YYeess  

55..  PPllaannss  ffoorr  oorrddeerrllyy  ssuucccceessssiioonn  ffoorr  aappppooiinnttmmeennttss  1177  ((44))  YYeess  

66..  CCooddee  ooff  ccoonndduucctt  1177  ((55))  YYeess  

77..  FFeeeess  oorr  ccoommppeennssaattiioonn  1177  ((66))  YYeess  

88..  MMiinniimmuumm  iinnffoorrmmaattiioonn  1177  ((77))  YYeess  

99..  CCoommpplliiaannccee  cceerrttiiffiiccaattee  1177  ((88))  YYeess  

1100..  RRiisskk  aasssseessssmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  1177  ((99))  YYeess  

1111..  PPeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss  1177  ((1100))  YYeess  

1122..  CCoommppoossiittiioonn  ooff  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeee  1188  ((11))  YYeess  

1133..  MMeeeettiinngg  ooff  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeee  1188  ((22))  YYeess  

1144..  CCoommppoossiittiioonn  ooff  nnoommiinnaattiioonn  aanndd  rreemmuunneerraattiioonn  ccoommmmiitttteeee  1199  ((11))  &&  ((22))  YYeess  

1155..  CCoommppoossiittiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerr  rreellaattiioonnsshhiipp  ccoommmmiitttteeee  2200  ((11))  &&  ((22))  YYeess  

1166..  CCoommppoossiittiioonn  aanndd  rroollee  ooff  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  2211((11)),,((22)),,((33))  ((44))  NNAA  

1177..  VViiggiill  mmeecchhaanniissmm  2222  YYeess  

1188..  DDiisscclloossuurree  ooff  sshhaarreehhoollddiinngg  bbyy  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorrss  --  YYeess  

1199..  PPoolliiccyy  ffoorr  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonn  2233((11)),,((55)),,((66)),,((77))  

&&  ((88))  
YYeess  

2200..  PPrriioorr  oorr  oommnniibbuuss  aapppprroovvaall  ooff  aauuddiitt  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  aallll  rreellaatteedd  

ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  
2233  ((22)),,  ((33))  YYeess  

2211..  AApppprroovvaall  ffoorr  mmaatteerriiaall  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  2233  ((44))  YYeess  

2222..  CCoommppoossiittiioonn  ooff  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  ooff  uunnlliisstteedd  mmaatteerriiaall  

ssuubbssiiddiiaarryy  
2244  ((11))  NNAA  

2233..  OOtthheerr  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  

ssuubbssiiddiiaarryy  ooff  lliisstteedd  eennttiittyy  
2244  ((22)),,  ((33)),,  ((44)),,  

((55))  &&  ((66))  
NNAA  

2244..  MMaaxxiimmuumm  ddiirreeccttoorrsshhiipp  aanndd  tteennuurree  2255  ((11))  &&  ((22))  YYeess  

2255..  MMeeeettiinngg  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss  2255  ((33))  &&  ((44))  YYeess  

2266..  FFaammiilliiaarriizzaattiioonn  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  ddiirreeccttoorrss  2255  ((77))  YYeess  

2277..  MMeemmbbeerrsshhiippss  iinn  ccoommmmiitttteeeess  2266  ((11))  YYeess  

2288..  AAffffiirrmmaattiioonn  wwiitthh  ccoommpplliiaannccee  ttoo  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  ffrroomm  mmeemmbbeerrss  

ooff  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  aanndd  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  
2266  ((33))  YYeess  

2299..  DDiisscclloossuurree  ooff  sshhaarreehhoollddiinngg  bbyy  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorrss  2266  ((44))  YYeess  

3300..  PPoolliiccyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  oobblliiggaattiioonnss  ooff  ddiirreeccttoorrss  aanndd  sseenniioorr  

mmaannaaggeemmeenntt  
2266  ((22))  &&  2266  ((55))  YYeess  

  

BByy  OOrrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

FFoorr  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

SSdd//--  

SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

                                      DDIINN..  0066993322444488  

WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  

  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii    

DDaattee::  0011..0099..22002222  
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AAnnnneexxuurree  ––  55  

  

CCeerrttiiffiiccaattee  oonn  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee    

((OOnn  CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  RReeqquuiirreemmeennttss  uunnddeerr    

SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155))  

 
TToo,,    

TThhee  MMeemmbbeerrss  ooff    

MM//ss..  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

CChheennnnaaii  

  

WWee  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthhee  CCoommpplliiaannccee  CCoonnddiittiioonnss  ooff  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  bbyy  AAsshhrraamm  

OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  oonn  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002222  aass  ppeerr  PPaarraa  EE  ooff  

SScchheedduullee  VV  rreeaadd  wwiitthh  RReegguullaattiioonn  3344  ((33))  ooff  tthhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  

IInnddiiaa  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155  ((‘‘LLiissttiinngg  

RReegguullaattiioonnss’’))  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  11sstt  AApprriill,,  22002211  ttoo  3311sstt  MMaarrcchh  22002222..  WWee  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aallll  

tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff  wweerree  

nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  cceerrttiiffiiccaattiioonn..    

  

TThhee  CCoommpplliiaannccee  ooff  ccoonnddiittiioonnss  ooff  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt..  OOuurr  eexxaammiinnaattiioonn  wwaass  lliimmiitteedd  ttoo  rreevviieeww  ooff  tthhee  pprroocceedduurreess  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  tthheerreeooff,,  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhee  ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee..  IItt  iiss  nneeiitthheerr  aann  aauuddiitt  nnoorr  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  

ooppiinniioonn  oonn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    

  

IInn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eexxppllaannaattiioonn  ggiivveenn  

ttoo  uuss,,  aanndd  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn  mmaaddee  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorrss  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwee  cceerrttiiffyy  

tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  mmaatteerriiaallllyy  ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  CCoorrppoorraattee  

GGoovveerrnnaannccee  aass  ssttiippuullaatteedd  LLiissttiinngg  RReegguullaattiioonnss..    

  

WWee  ffuurrtthheerr  ssttaattee  tthhaatt  ssuucchh  ccoommpplliiaannccee  iiss  nneeiitthheerr  aann  aassssuurraannccee  aass  ttoo  tthhee  ffuuttuurree  

vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  nnoorr  tthhee  eeffffiicciieennccyy  oorr  eeffffeeccttiivveenneessss  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  ccoonndduucctteedd  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

FFoorr  MM//ss  JJVV  RRaammaannuujjaamm  &&CCoo..    

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss,,  

((FFiirrmm  RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  ––  000022994477SS))  

  SSdd//--  

SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa  

PPaarrttnneerr  

MMeemmbbeerrsshhiipp  NNuummbbeerr  --  223333119922))  

UUDDIINN::  2211223333119922AAAAAAAABBTT99001100  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii  

DDaattee::  3300..0055..22002222  
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AAnnnneexxuurree  ––  66  

  
CCeerrttiiffiiccaattiioonn  bbyy  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  

((IINN  TTEERRMMSS  OOFF  RREEGGUULLAATTIIOONN  1177((88))  OOFF  SSEEBBII    

((LLIISSTTIINNGG  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  AANNDD  DDIISSCCLLOOSSUURREE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS))  RREEGGUULLAATTIIOONNSS,,  22001155) 

  
II,,  MMrr..  TTHHAADDHHAALLIINNGGAAMM,,  CChhiieeff  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  ooff  MM//ss..  AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  

LLIIMMIITTEEDD,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  aanndd  ccaasshh  ffllooww  

ssttaatteemmeenntt  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002222  aanndd  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

bbeelliieeff,,  hheerreebbyy  cceerrttiiffyy  tthhaatt::  

  

11..  TThheessee  ssttaatteemmeennttss  ddoo  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannyy  mmaatteerriiaallllyy  uunnttrruuee  ssttaatteemmeenntt  oorr  oommiitt  aannyy  

mmaatteerriiaall  ffaacctt  oorr  ccoonnttaaiinn  ssttaatteemmeennttss  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  mmiisslleeaaddiinngg..  

  

22..  TThheessee  ssttaatteemmeennttss  ttooggeetthheerr  pprreesseenntt  aa  ttrruuee  aanndd  ffaaiirr  vviieeww  ooff  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  aaffffaaiirrss  

aanndd  aarree  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  eexxiissttiinngg  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss,,  aapppplliiccaabbllee  llaawwss  aanndd  

rreegguullaattiioonnss..  

  

33..  TThheerree  aarree,,  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff,,  nnoo  ttrraannssaaccttiioonnss  eenntteerreedd  iinnttoo  

bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  3311sstt  MMaarrcchh  22002222  aarree  ffrraauudduulleenntt,,  iilllleeggaall  

oorr  vviioollaattiivvee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt..  

  

44..  II  aacccceepptt  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  iinntteerrnnaall  ccoonnttrroollss  ffoorr  

ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg,,  II  hhaavvee  eevvaalluuaatteedd  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  

ssyysstteemmss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  aanndd  wwee  hhaavvee  ddiisscclloosseedd  

ttoo  tthhee  aauuddiittoorrss  aanndd  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee,,  tthhoossee  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  oorr  

ooppeerraattiioonn  ooff  ssuucchh  iinntteerrnnaall  ccoonnttrroollss  ooff  wwhhiicchh  II  aamm  aawwaarree  aanndd  tthhee  sstteeppss  II  hhaavvee  

ttaakkeenn  oorr  ppuurrppoossee  ttoo  ttaakkee  ttoo  rreeccttiiffyy  tthheessee  ddeeffiicciieenncciieess..  

  

55..    II  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  AAuuddiittoorrss  aanndd  tthhee  AAuuddiitt  CCoommmmiitttteeee::  

  

  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  iinn  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  

rreeppoorrttiinngg  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  rreeppoorrtt..  

  

  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  iinn  aaccccoouunnttiinngg  ppoolliicciieess  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr  aanndd  tthhee  ssaammee  hhaavvee  bbeeeenn  ddiisscclloosseedd  iinn  tthhee  nnootteess  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss..  

  

  IInnssttaannccee  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffrraauudd  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeccoommee  aawwaarree  aanndd  tthhee  

iinnvvoollvveemmeenntt  tthheerreeiinn,,  iiff  aannyy  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  aann  eemmppllooyyeeee  hhaavviinngg  

ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  iinn  tthhee  lliisstteedd  eennttiittyy’’ss  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  

rreeppoorrttiinngg..  

  

FFoorr  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  LLiimmiitteedd  

SSdd//--  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii            TThhaaddhhaalliinnggaamm  

DDaattee::  3300||0055||22002222                                                                                                                                CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  
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AAnnnneexxuurree  --  77  

  
CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  OOFF  NNOONN--DDIISSQQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS    

((PPUURRSSUUAANNTT  TTOO  RREEGGUULLAATTIIOONN  3344((33))  AANNDD  SSCCHHEEDDUULLEE  VV  PPAARRAA  CC  CCLLAAUUSSEE  ((1100))  ((II))  OOFF  TTHHEE  SSEEBBII  

((LLIISSTTIINNGG  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  AANNDD  DDIISSCCLLOOSSUURREE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS))  RREEGGUULLAATTIIOONNSS,,  22001155))  

  
TToo,,  

AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  

OOlldd  NNoo..1122,,  NNeeww  NNoo..  2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  

WWee  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthhee  rreelleevvaanntt  rreeggiisstteerrss,,  rreeccoorrddss,,  ffoorrmmss,,  rreettuurrnnss  aanndd  ddiisscclloossuurreess  

rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorrss  ooff  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd,,  CCIINN  

LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  aanndd  hhaavviinngg  rreeggiisstteerreedd  ooffffiiccee  aatt  OOlldd  NNoo..1122,,  NNeeww  NNoo..  2299,,  

MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,  PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  ((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ‘‘tthhee  

CCoommppaannyy’’)),,  pprroodduucceedd  bbeeffoorree  uuss  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iissssuuiinngg  tthhiiss  

CCeerrttiiffiiccaattee,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  RReegguullaattiioonn  3344((33))  rreeaadd  wwiitthh  SScchheedduullee  VV  PPaarraa--CC  SSuubb  ccllaauussee  

1100  ((ii))  ooff  tthhee  SSeeccuurriittiieess  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  

RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155..  

  

IInn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonnss  

((iinncclluuddiinngg  DDiirreeccttoorrss  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  NNuummbbeerr  ((DDIINN))  ssttaattuuss  aatt  tthhee  ppoorrttaall  wwwwww..mmccaa..ggoovv..iinn))  aass  

ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ffuurrnniisshheedd  ttoo  uuss  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  ooffffiicceerrss,,  

wwee  hheerreebbyy  cceerrttiiffyy  tthhaatt  nnoonnee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorrss  oonn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aass  ssttaatteedd  bbeellooww  

ffoorr  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  eennddiinngg  oonn  MMaarrcchh  3311,,  22002222  hhaavvee  bbeeeenn  ddeebbaarrrreedd  oorr  ddiissqquuaalliiffiieedd  ffrroomm  

bbeeiinngg  aappppooiinntteedd  oorr  ccoonnttiinnuuiinngg  aass  DDiirreeccttoorrss  ooff  ccoommppaanniieess  bbyy  tthhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  

BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa,,  MMiinniissttrryy  ooff  CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss  oorr  aannyy  ssuucchh  ootthheerr  SSttaattuuttoorryy  AAuutthhoorriittyy..  

  

SS..nnoo  NNaammee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  DDIINN  

DDaattee  ooff  

OOrriiggiinnaall  

AAppppooiinnttmmeenntt  

iinn  CCoommppaannyy  

11  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  0066993322444488  3311..0077..22001144  

22  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  0011220088991133  1133..1111..22001188  

33  MMrr..  VV..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann  0077666666332266  3311..1100..22001166  

44  MMrr..  MM..  PPaallaanniivveell  0077774433778855  3311..1100..22001166  

  

EEnnssuurriinngg  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  ffoorr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  //  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  eevveerryy  DDiirreeccttoorr  oonn  tthhee  BBooaarrdd  

iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  OOuurr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  ttoo  eexxpprreessss  

aann  ooppiinniioonn  oonn  tthheessee  bbaasseedd  oonn  oouurr  vveerriiffiiccaattiioonn..  TThhiiss  cceerrttiiffiiccaattee  iiss  nneeiitthheerr  aann  aassssuurraannccee  aass  

ttoo  tthhee  ffuuttuurree  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  nnoorr  ooff  tthhee  eeffffiicciieennccyy  oorr  eeffffeeccttiivveenneessss  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  ccoonndduucctteedd  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

FFoorr  AAXXNN  PPRRAABBHHUU  &&  AASSSSOOCCIIAATTEESS  

SSdd//--  

AAXXNN  PPrraabbhhuu  

PPrraaccttiicciinngg  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii                                                                                                                                          MM..NNoo..  33990022  CCOOPP..  NNoo  1111444400  

DDaattee::  1144..0044..22002222                                                                                                                                UUDDIINN..  FF000033990022DD000000110099114411  
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AAnnnneexxuurree  --  88  

  
SSEECCRREETTAARRIIAALL  AAUUDDIITT  RREEPPOORRTT    

FFOORR  TTHHEE  FFIINNAANNCCIIAALL  YYEEAARR  EENNDDEEDD  3311..0033..22002222  

[[PPuurrssuuaanntt  ttoo  sseeccttiioonn  220044((11))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  RRuullee  99  ooff  tthhee    

CCoommppaanniieess  ((AAppppooiinnttmmeenntt  aanndd  RReemmuunneerraattiioonn  ooff  MMaannaaggeerriiaall  PPeerrssoonnnneell))  RRuulleess,,  22001144]]  

  
TToo,,  

TThhee  MMeemmbbeerrss  

AAsshhrraamm  OOnnlliinnee  CCoomm  LLiimmiitteedd  

  

WWee  hhaavvee  ccoonndduucctteedd  tthhee  sseeccrreettaarriiaall  aauuddiitt  ooff  tthhee  ccoommpplliiaannccee  ooff  aapppplliiccaabbllee  ssttaattuuttoorryy  

pprroovviissiioonnss  aanndd  tthhee  aaddhheerreennccee  ttoo  ggoooodd  ccoorrppoorraattee  pprraaccttiicceess  bbyy  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee  CCoomm  

LLiimmiitteedd  ((hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  ““TThhee  CCoommppaannyy””))..  SSeeccrreettaarriiaall  aauuddiitt  wwaass  ccoonndduucctteedd  iinn  aa  

mmaannnneerr  tthhaatt  pprroovviiddeedd  uuss  aa  rreeaassoonnaabbllee  bbaassiiss  ffoorr  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  ccoorrppoorraattee  ccoonndduuccttss//  

ssttaattuuttoorryy  ccoommpplliiaanncceess  aanndd  eexxpprreessssiinngg  oouurr  ooppiinniioonn  tthheerreeoonn..    

  

BBaasseedd  oonn  oouurr  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy''ss  bbooookkss,,  ppaappeerrss,,  mmiinnuuttee  bbooookkss,,  ffoorrmmss  aanndd  

rreettuurrnnss  ffiilleedd  aanndd  ootthheerr  rreeccoorrddss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  aallssoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy,,  iittss  ooffffiicceerrss,,  aaggeennttss  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivveess  dduurriinngg  tthhee  

ccoonndduucctt  ooff  sseeccrreettaarriiaall  aauuddiitt,,  wwee  hheerreebbyy  rreeppoorrtt  tthhaatt  iinn  oouurr  ooppiinniioonn,,  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass,,  

dduurriinngg  tthhee  aauuddiitt  ppeerriioodd  ccoovveerriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  eennddeedd  oonn  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002222  

ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  ssttaattuuttoorryy  pprroovviissiioonnss  lliisstteedd  hheerreeuunnddeerr  aanndd  aallssoo  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  

pprrooppeerr  BBooaarrdd--pprroocceesssseess  aanndd  ccoommpplliiaannccee  mmeecchhaanniissmm  iinn  ppllaaccee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt,,  iinn  tthhee  

mmaannnneerr  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreeppoorrttiinngg  mmaaddee  hheerreeiinnaafftteerr::  

  

WWee  hhaavvee  aallssoo  eexxaammiinneedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  nneeww  aammeennddmmeenntt  iissssuueedd  vviiddee  

SSEEBBII  CCiirrccuullaarr  nnuummbbeerr  CCIIRR//CCFFDD//CCMMDD11//2277//22001199  ddaatteedd  88tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22001199((RReegguullaattiioonn  

2244AA  ooff  SSEEBBII((LLOODDRR))..  

  

((aa))  aallll  tthhee  ddooccuummeennttss  aanndd  rreeccoorrddss  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  uuss  aanndd  eexxppllaannaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  

AAsshhrraamm  OOnnlliinnee  CCoomm  LLiimmiitteedd  ((““tthhee  LLiisstteedd  EEnnttiittyy””)),,    

  

((bb))  tthhee  ffiilliinnggss//ssuubbmmiissssiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  LLiisstteedd  EEnnttiittyy  ttoo  tthhee  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess,,    

  

((cc))  wweebbssiittee  ooff  tthhee  lliisstteedd  eennttiittyy,,  

  

((dd))  bbooookkss,,  ppaappeerrss,,  mmiinnuuttee  bbooookkss,,  ffoorrmmss  aanndd  rreettuurrnnss  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

CCoorrppoorraattee  AAffffaaiirrss  aanndd  ootthheerr  rreeccoorrddss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee  CCoomm  LLiimmiitteedd  

((""tthhee  CCoommppaannyy""))  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  eennddeedd  oonn  3311sstt  MMaarrcchh,,  22002222  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  pprroovviissiioonnss  aass  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  aauuddiitt  aanndd  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreeppoorrttiinngg  mmaaddee  hheerreeiinnaafftteerr  aanndd  iinn  rreessppeecctt  ooff  aallll  ssttaattuuttoorryy  

pprroovviissiioonnss  lliisstteedd  hheerreeuunnddeerr::  

  

ii..  TThhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ((tthhee  AAcctt))  aanndd  tthhee  RRuulleess  mmaaddee  tthheerree  uunnddeerr;;  aass  

aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  

  

iiii..  TThhee  SSeeccuurriittiieess  CCoonnttrraaccttss  ((RReegguullaattiioonn))  AAcctt,,  11995566  ((''SSCCRRAA''))  aanndd  tthhee  RRuulleess  mmaaddee  

tthheerree  uunnddeerr;;  
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iiiiii..  TThhee  DDeeppoossiittoorriieess  AAcctt,,  11999966  aanndd  tthhee  RReegguullaattiioonnss  aanndd  BByyee--llaawwss  ffrraammeedd  tthheerree  

uunnddeerr;;  

  

iivv..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  RReegguullaattiioonnss  aanndd  GGuuiiddeelliinneess  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  

EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  AAcctt,,  11999922  ((''SSEEBBII  AAcctt''))::--  

  

((aa))  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  

DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155;;  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee  

  

((bb))  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((SSuubbssttaannttiiaall  AAccqquuiissiittiioonn  ooff  

SShhaarreess  aanndd  TTaakkeeoovveerrss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001111;;  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  

  

((cc))  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  IInnssiiddeerr  

TTrraaddiinngg  RReegguullaattiioonnss,,  22001155;;  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  

  

((dd))  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((RReeggiissttrraarrss  ttoo  aann  IIssssuuee  aanndd  

SShhaarree  TTrraannssffeerr  AAggeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  11999933  rreeggaarrddiinngg  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  

22001133  aanndd  ddeeaalliinngg  wwiitthh  cclliieenntt;;    

  

WWee  hheerreebbyy  rreeppoorrtt  tthhaatt,,    

  

aa..  TThhee  LLiisstteedd  EEnnttiittyy  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  aabboovvee  RReegguullaattiioonnss  aanndd  

cciirrccuullaarrss//gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  tthheerreeuunnddeerr..  

  

bb..  TThhee  LLiisstteedd  EEnnttiittyy  hhaass  mmaaiinnttaaiinneedd  pprrooppeerr  rreeccoorrddss  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

aabboovvee  RReegguullaattiioonnss  aanndd  cciirrccuullaarrss//gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  tthheerreeuunnddeerr  iinn  ssoo  ffaarr  aass  iitt  

aappppeeaarrss  ffrroomm  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhoossee  rreeccoorrddss..  

  

cc..  TThheerree  wweerree  nnoo  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  tthhee  lliisstteedd  eennttiittyy//iittss  

pprroommootteerrss//ddiirreeccttoorrss//mmaatteerriiaall  ssuubbssiiddiiaarriieess  eeiitthheerr  bbyy  SSEEBBII  oorr  bbyy  SSttoocckk  

EExxcchhaannggeess  ((iinncclluuddiinngg  uunnddeerr  tthhee  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiioonn  PPrroocceedduurreess  iissssuueedd  bbyy  SSEEBBII  

tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  cciirrccuullaarrss))  uunnddeerr  tthhee  aaffoorreessaaiidd  AAccttss//RReegguullaattiioonnss  aanndd  

cciirrccuullaarrss//gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  tthheerreeuunnddeerr  eexxcceepptt  aass  mmeennttiioonneedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinn  tthhee  

2244AA  rreeppoorrtt  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ssttoocckk  eexxcchhaannggee  aanndd  ffoorrmmiinngg  aa  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  

  

WWee  hhaavvee  aallssoo  eexxaammiinneedd  tthhee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaabbllee  ccllaauusseess  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

((ii))  TThhee  LLiissttiinngg  AAggrreeeemmeennttss  eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  wwiitthh  tthhee  SSttoocckk  

EExxcchhaannggeess,,  wwhheerree  tthhee  SSeeccuurriittiieess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  lliisstteedd  aanndd  tthhee  uunniiffoorrmm  

lliissttiinngg  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ssaaiidd  ssttoocckk  eexxcchhaannggeess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

tthhee  SSEEBBII  ((LLiissttiinngg  OObblliiggaattiioonnss  aanndd  DDiisscclloossuurree  RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155    

  

((iiii))  SSeeccrreettaarriiaall  SSttaannddaarrddss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  MMeeeettiinnggss  ooff  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ((SSSS--11))  

aanndd  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  ((SSSS--22))  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarriieess  ooff  

IInnddiiaa..  

  

IItt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  uunnddeerr  rreevviieeww,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  bbeeeenn  rreegguullaarr  iinn  

ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt,,  RRuulleess,,  RReegguullaattiioonnss,,  aanndd  GGuuiiddeelliinneess,,  aass  

mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
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WWee  ffuurrtthheerr  rreeppoorrtt  tthhaatt  tthheerree  wweerree  nnoo  aaccttiioonnss//eevveennttss  iinn  tthhee  ppuurrssuuaannccee  ooff  

  

11..  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((SShhaarree  BBaasseedd  eemmppllooyyeeee  BBeenneeffiittss))  

RReegguullaattiioonnss,,  22001144  aanndd  tthhee  EEmmppllooyyeeeess  SSttoocckk  OOppttiioonn  SScchheemmee,,  22000077  aanndd  

SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((SShhaarree  BBaasseedd  EEmmppllooyyeeee  BBeenneeffiittss  aanndd  

SSwweeaatt  EEqquuiittyy))  RReegguullaattiioonnss,,  22002211;;  

  

22..  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((DDeelliissttiinngg  ooff  EEqquuiittyy  SShhaarreess))  

RReegguullaattiioonnss,,  22002211  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

  

33..  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((BBuuyybbaacckk  ooff  SSeeccuurriittiieess))  RReegguullaattiioonnss,,  

22001188  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

  

44..  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((IIssssuuee  ooff  CCaappiittaall  aanndd  DDiisscclloossuurree  

RReeqquuiirreemmeennttss))  RReegguullaattiioonnss,,  22001188  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

  

55..  TThhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((IIssssuuee  aanndd  LLiissttiinngg  ooff  NNoonn--

CCoonnvveerrttiibbllee  SSeeccuurriittiieess))  RReegguullaattiioonnss,,  22002211aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

  

66..  FFoorreeiiggnn  EExxcchhaannggee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  11999999  aanndd  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  mmaaddee  

tthheerree  uunnddeerr  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  FFoorreeiiggnn  DDiirreecctt  IInnvveessttmmeenntt,,  OOvveerrsseeaass  DDiirreecctt  

IInnvveessttmmeenntt  aanndd  EExxtteerrnnaall  CCoommmmeerrcciiaall  BBoorrrroowwiinnggss;;  rreeqquuiirriinngg  ccoommpplliiaannccee  tthheerreeooff  

bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  dduurriinngg  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww..  

  

WWee  ffuurrtthheerr  rreeppoorrtt  tthhaatt,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy,,  iittss  ooffffiicceerrss  

aanndd  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivveess  dduurriinngg  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  aauuddiitt,,  iinn  oouurr  ooppiinniioonn,,  

aaddeeqquuaattee  ssyysstteemmss  aanndd  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmm  eexxiisstt  iinn  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  eennssuurree  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  ggeenneerraall  llaawwss..  

  

WWee  ffuurrtthheerr  rreeppoorrtt  tthhaatt  tthhee  ccoommpplliiaannccee  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ooff  aapppplliiccaabbllee  ffiinnaanncciiaall  llaawwss,,  lliikkee  

ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  ttaaxx  llaawwss,,  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreevviieewweedd  iinn  tthhiiss  AAuuddiitt  ssiinnccee  tthhee  ssaammee  hhaavvee  

bbeeeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  bbyy  SSttaattuuttoorryy  ffiinnaanncciiaall  aauuddiittoorr  aanndd  ootthheerr  ddeessiiggnnaatteedd  

pprrooffeessssiioonnaallss..  

  

WWee  ffuurrtthheerr  rreeppoorrtt  tthhaatt,,  

  

TThhee  ccoommppaannyy  iiss  ccoonnssttiittuutteedd  ooff  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss,,  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss,,  aanndd  

IInnddeeppeennddeenntt  DDiirreeccttoorrss..  TThheerree  wweerree  nnoo  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  uunnddeerr  rreevviieeww  eexxcceepptt  tthhee  rree--aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ttwwoo  IInnddeeppeennddeenntt  

ddiirreeccttoorrss  aass  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  eevveennttss..  

  

NNoottiiccee  iiss  ggiivveenn  ttoo  aallll  ddiirreeccttoorrss  ttoo  sscchheedduullee  tthhee  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss,,  aaggeennddaa  aanndd  ddeettaaiilleedd  

nnootteess  oonn  aaggeennddaa  wweerree  ddeelliivveerreedd  aanndd  aa  ssyysstteemm  eexxiissttss  ffoorr  sseeeekkiinngg  aanndd  oobbttaaiinniinngg  ffuurrtthheerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  oonn  tthhee  aaggeennddaa  iitteemmss  bbeeffoorree  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  ffoorr  

mmeeaanniinnggffuull  ppaarrttiicciippaattiioonn  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..    

  

AAllll  ddeecciissiioonnss  aatt  BBooaarrdd  MMeeeettiinnggss  aanndd  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinnggss  aarree  ccaarrrriieedd  oouutt  uunnaanniimmoouussllyy  

aass  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  oorr  CCoommmmiitttteeee  ooff  

tthhee  BBooaarrdd,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  
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WWee  ffuurrtthheerr  rreeppoorrtt  tthhaatt  dduurriinngg  tthhee  aauuddiitt  ppeerriioodd  nnoo  eevveennttss  hhaavvee  ooccccuurrrreedd,,  wwhhiicchh  hhaavvee  aa  

mmaajjoorr  bbeeaarriinngg  oonn  tthhee  CCoommppaannyy''ss  aaffffaaiirrss  eexxcceepptt  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

11..  WWaaiivveerr  ooffff  iinntteerreesstt  aammoouunntt  ooff  RRss  1111,,9955,,006655//--  ((RRuuppeeeess  EElleevveenn  LLaakkhhss  NNiinneettyy--  FFiivvee  

tthhoouussaanndd  aanndd  ssiixxttyy--ffiivvee  oonnllyy))  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  0011..0044..22002200  ttoo  3300..0066..22002200  uuppoonn  tthhee  

rreeqquueesstt  ooff  ppaarrttiieess  dduuee  ttoo  CCoovviidd  iimmppaacctt  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  oonn  0055..0044..22002211  

iinnffoorrmmeedd  ttoo  BBSSEE  oonn  ssaammee  ddaayy,,  aallssoo  ddiisscclloosseedd  iinn  tthhee  DDiirreeccttoorrss  RReeppoorrtt  22002200  ––  

22002211  uunnddeerr  MMaatteerriiaall  cchhaannggee  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  

  

22..  RReedduuccttiioonn  ooff  tthhee  rraattee  ooff  iinntteerreesstt  oonn  tthhee  llooaannss  ffrroomm  ffeeww  ppaarrttiieess  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  

BBooaarrdd  ffrroomm  1122  %%  ttoo  99  %%  ffoorr  tthhee  FFYY  22002211--22002222  dduuee  ttoo  CCoovviidd  IImmppaacctt..  

  

33..  PPrrooffiitt  //  lloossss  oonn  rree  --  vvaalluuaattiioonn  ooff  iinnvveessttmmeennttss  aatt  aallll  qquuaarrtteerrss  wwhhiicchh  wwaass  rreeppoorrtteedd  

uunnddeerr  tthhee  hheeaadd,,  ““OOtthheerr  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee””  iinn  aallll  iittss  uunnaauuddiitteedd  aanndd  aauuddiitteedd  

rreessuullttss  ffoorr  tthhee  FF..YY..  22002211  ––  22002222  ffiilleedd  wwiitthh  BBoommbbaayy  SSttoocckk  EExxcchhaannggee..  

  

44..  RReeaappppooiinnttmmeenntt  ooff  MMrr..  PPaallaanniivveell  aanndd  MMrr..  RRaammaassuubbrraammaanniiaann  aass  iinnddeeppeennddeenntt  

ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  tteerrmm  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  AApprriill  11,,  22002222  aatt  

iittss  AAGGMM  hheelldd  oonn  3300tthh  SSeepptteemmbbeerr  22002211..  

  

II  ffuurrtthheerr  rreeppoorrtt  nnoo  ootthheerr  mmaatteerriiaall  eevveennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ooccccuurrrreedd  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  aafftteerr  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  aanndd  bbeeffoorree  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  tthhiiss  RReeppoorrtt..  

  

  

FFoorr  LLAAKKSSHHMMMMII  SSUUBBRRAAMMAANNIIAANN  &&  AASSSSOOCCIIAATTEESS  

SSdd//--  

PP..SS..SSrriinniivvaassaann  

PPaarrttnneerr  

AACCSS  NNoo..  11009900  

PPRR  NNoo::  11667700//22002222  

UUDDIINN::AA000011009900DD000000774422112277  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii  

DDaattee::  0044--0088--22002222  
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AANNNNEEXXUURREE  ––  AA  

TToo,,  

TThhee  MMeemmbbeerrss  

AAsshhrraamm  OOnnlliinnee  CCoomm  LLiimmiitteedd  

  

11..  MMaaiinntteennaannccee  ooff  sseeccrreettaarriiaall  rreeccoorrdd  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy..  OOuurr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  ttoo  eexxpprreessss  aann  ooppiinniioonn  oonn  tthheessee  sseeccrreettaarriiaall  rreeccoorrddss  

bbaasseedd  oonn  oouurr  aauuddiitt..  

  

22..  WWee  hhaavvee  ffoolllloowweedd  tthhee  aauuddiitt  pprraaccttiicceess  aanndd  pprroocceesssseess  aass  wweerree  aapppprroopprriiaattee  ttoo  oobbttaaiinn  

rreeaassoonnaabbllee  aassssuurraannccee  aabboouutt  tthhee  ccoorrrreeccttnneessss  ooff  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  sseeccrreettaarriiaall  rreeccoorrddss..  

TThhee  vveerriiffiiccaattiioonn  wwaass  ddoonnee  oonn  tthhee  rraannddoomm  tteesstt  bbaassiiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ccoorrrreecctt  ffaaccttss  aarree  

rreefflleecctteedd  iinn  sseeccrreettaarriiaall  rreeccoorrddss..  WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  pprroocceesssseess  aanndd  pprraaccttiicceess,,  wwee  ffoolllloowweedd  

pprroovviiddee  aa  rreeaassoonnaabbllee  bbaassiiss  ffoorr  oouurr  ooppiinniioonn..  

  

33..  WWee  hhaavvee  nnoott  vveerriiffiieedd  tthhee  ccoorrrreeccttnneessss  aanndd  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreeccoorrddss  aanndd  

BBooookkss  ooff  AAccccoouunnttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

44..  WWhheerree  eevveerr  rreeqquuiirreedd,,  wwee  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  rreepprreesseennttaattiioonn  aabboouutt  tthhee  

ccoommpplliiaannccee  ooff  llaawwss,,  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aanndd  hhaappppeenniinngg  ooff  eevveennttss  eettcc..  

  

55..  TThhee  ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  CCoorrppoorraattee  aanndd  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  llaawwss,,  rruulleess,,  

rreegguullaattiioonnss,,  ssttaannddaarrddss  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..  OOuurr  eexxaammiinnaattiioonn  wwaass  

lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  pprroocceedduurreess  oonn  aa  rraannddoomm  tteesstt  bbaassiiss..  

    

66..  TThhee  SSeeccrreettaarriiaall  AAuuddiitt  rreeppoorrtt  iiss  nneeiitthheerr  aann  aassssuurraannccee  aass  ttoo  tthhee  ffuuttuurree  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  

ccoommppaannyy  nnoorr  ooff  tthhee  eeffffiiccaaccyy  oorr  eeffffeeccttiivveenneessss  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  ccoonndduucctteedd  

tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

FFoorr  LLAAKKSSHHMMMMII  SSUUBBRRAAMMAANNIIAANN  &&  AASSSSOOCCIIAATTEESS  

SSdd//--  

PP..SS..SSrriinniivvaassaann  

PPaarrttnneerr  

AACCSS  NNoo..  11009900  

PPRR  NNoo::  11667700//22002222  

UUDDIINN::AA000011009900DD000000774422112277  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii  

DDaattee::  0044--0088--22002222  
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IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  AAUUDDIITTOORRSS’’  RREEPPOORRTT  
TToo    

TThhee  MMeemmbbeerrss  ooff    

AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  

  

OOppiinniioonn  

  

WWee  hhaavvee  aauuddiitteedd  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  AAsshhrraamm  

OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd,,  CChheennnnaaii,,  wwhhiicchh  ccoommpprriissee  tthhee  BBaallaannccee  SShheeeett  aass  aatt  MMaarrcchh  

3311,,  22002222,,  aanndd  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPrrooffiitt  aanndd  LLoossss  ((iinncclluuddiinngg  OOtthheerr  CCoommpprreehheennssiivvee  

IInnccoommee)),,  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  CChhaannggeess  iinn  EEqquuiittyy  aanndd  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  CCaasshh  FFlloowwss  

ffoorr  tthhee  yyeeaarr  tthheenn  eennddeedd  aanndd  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaccccoouunnttiinngg  ppoolliicciieess  

aanndd  ootthheerr  eexxppllaannaattoorryy  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

IInn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ggiivvee  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  AAcctt  iinn  tthhee  mmaannnneerr  ssoo  rreeqquuiirreedd  aanndd  ggiivvee  aa  ttrruuee  aanndd  

ffaaiirr  vviieeww  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  pprriinncciipplleess  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  iinn  

IInnddiiaa,,  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aass  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222;;  aanndd  iittss  PPrrooffiitt,,  

TToottaall  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee,,  tthhee  cchhaannggeess  iinn  EEqquuiittyy,,  aanndd  CCaasshh  FFlloowwss  ffoorr  tthhee  

yyeeaarr  eennddeedd  oonn  tthhaatt  ddaattee..  

  

BBaassiiss  ffoorr  OOppiinniioonn  

  

WWee  ccoonndduucctteedd  oouurr  aauuddiitt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  SSttaannddaarrddss  oonn  AAuuddiittiinngg  ((SSAAss))  

ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  114433((1100))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133..  OOuurr  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  uunnddeerr  tthhoossee  SSttaannddaarrddss  aarree  ffuurrtthheerr  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  AAuuddiittoorr’’ss  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  AAuuddiitt  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  sseeccttiioonn  ooff  oouurr  rreeppoorrtt..  

WWee  aarree  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  

eetthhiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  aarree  rreelleevvaanntt  ttoo  oouurr  aauuddiitt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  tthhee  RRuulleess  tthheerreeuunnddeerr,,  aanndd  

wwee  hhaavvee  ffuullffiilllleedd  oouurr  ootthheerr  eetthhiiccaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheessee  

rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  tthhee  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss..  WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  aauuddiitt  eevviiddeennccee  wwee  

hhaavvee  oobbttaaiinneedd  iiss  ssuuffffiicciieenntt  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ttoo  pprroovviiddee  aa  bbaassiiss  ffoorr  oouurr  ooppiinniioonn..  

  

KKeeyy  AAuuddiitt  MMaatttteerrss  

  

KKeeyy  aauuddiitt  mmaatttteerrss  aarree  tthhoossee  mmaatttteerrss  tthhaatt,,  iinn  oouurr  pprrooffeessssiioonnaall  jjuuddggmmeenntt,,  wweerree  ooff  

mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaannccee  iinn  oouurr  aauuddiitt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ppeerriioodd..  

TThheessee  mmaatttteerrss  wweerree  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  oouurr  aauuddiitt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  aass  aa  wwhhoollee,,  aanndd  iinn  ffoorrmmiinngg  oouurr  ooppiinniioonn  tthheerreeoonn,,  aanndd  wwee  ddoo  nnoott  

pprroovviiddee  aa  sseeppaarraattee  ooppiinniioonn  oonn  tthheessee  mmaatttteerrss..  
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SSll..  

NNoo  
KKeeyy  AAuuddiitt  MMaatttteerr  AAuuddiittoorrss’’  RReessppoonnssee  

11  IInndd--AASS  110099  ((FFiinnaanncciiaall  

IInnssttrruummeennttss))  rreeqquuiirreess  tthhee  

CCoommppaannyy  ttoo  rreeccooggnniissee  iinntteerreesstt  

iinnccoommee  bbyy  aappppllyyiinngg  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  iinntteerreesstt  rraattee  ((EEIIRR))  

mmeetthhoodd..  WWhhiillee  eessttiimmaattiinngg  

ffuuttuurree  ccaasshh  rreecceeiippttss  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  

EEIIRR,,  ffaaccttoorrss  iinncclluuddiinngg  

eexxppeecctteedd  bbeehhaavviioouurr,,  lliiffee  ccyyccllee  

ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aasssseett,,  pprroobbaabbllee  

fflluuccttuuaattiioonn  iinn  ccoollllaatteerraall  vvaalluuee  

wwhhiicchh  mmaayy  hhaavvee  aann  iimmppaacctt  oonn  

tthhee  EEIIRR  aarree  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

WWee  hhaavvee  eevvaalluuaatteedd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  pprroocceessss  iinn  

eessttiimmaattiioonn  ooff  ffuuttuurree  ccaasshh  rreecceeiippttss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  EEIIRR  iinncclluuddiinngg  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ffaaccttoorrss  

lliikkee  eexxppeecctteedd  bbeehhaavviioouurr,,  lliiffee  ccyyccllee  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aasssseett  

aanndd  pprroobbaabbllee  fflluuccttuuaattiioonn  iinn  ccoollllaatteerraall  vvaalluuee..  WWee  tteesstteedd  

tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  kkeeyy  ddaattaa  iinnppuuttss  aanndd  ccaallccuullaattiioonnss  uusseedd  

iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

22  CCoommpplleetteenneessss  iinn  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  

aaccccoouunnttiinngg  aanndd  ddiisscclloossuurree  ooff  

rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaabbllee  

llaawwss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  

ffrraammeewwoorrkk  

WWee  hhaavvee  aasssseesssseedd  tthhee  ssyysstteemmss  aanndd  pprroocceesssseess  llaaiidd  ddoowwnn  

bbyy  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  aapppprroopprriiaatteellyy  iiddeennttiiffyy,,  aaccccoouunntt  aanndd  

ddiisscclloossee  aallll  mmaatteerriiaall  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  llaawwss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  

ffrraammeewwoorrkk..  WWee  hhaavvee  ddeessiiggnneedd  aanndd  ppeerrffoorrmmeedd  aauuddiitt  

pprroocceedduurreess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  gguuiiddeelliinneess  llaaiidd  ddoowwnn  

bbyy  IICCAAII  iinn  tthhee  SSttaannddaarrdd  oonn  AAuuddiittiinngg  ((SSAA  555500))  ttoo  

iiddeennttiiffyy,,  aasssseessss  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  rriisskkss  ooff  mmaatteerriiaall  

mmiissssttaatteemmeenntt  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  eennttiittyy’’ss  ffaaiilluurree  ttoo  

aapppprroopprriiaatteellyy  aaccccoouunntt  ffoorr  oorr  ddiisscclloossee  mmaatteerriiaall  rreellaatteedd  

ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  oobbttaaiinniinngg  nneecceessssaarryy  

aapppprroovvaallss  aatt  aapppprroopprriiaattee  ssttaaggeess  ooff  ssuucchh  ttrraannssaaccttiioonnss  aass  

mmaannddaatteedd  bbyy  aapppplliiccaabbllee  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  

33  CCoommpplliiaannccee  aanndd  ddiisscclloossuurree  

rreeqquuiirreemmeennttss  uunnddeerr  tthhee  

aapppplliiccaabbllee  IInnddiiaann  AAccccoouunnttiinngg  

SSttaannddaarrddss,,  RRBBII  GGuuiiddeelliinneess  

aanndd  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  ssttaattuuttoorryy,,  

rreegguullaattoorryy  aanndd  ffiinnaanncciiaall  

rreeppoorrttiinngg  ffrraammeewwoorrkk..  

WWee  hhaavvee  aasssseesssseedd  tthhee  ssyysstteemmss  aanndd  pprroocceesssseess  llaaiidd  ddoowwnn  

bbyy  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  aapppprroopprriiaatteellyy  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  

aanndd  ddiisscclloossuurreess  aass  ppeerr  tthhee  aapppplliiccaabbllee  IInnddiiaann  AAccccoouunnttiinngg  

SSttaannddaarrddss,,  RRBBII  GGuuiiddeelliinneess  aanndd  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  

ssttaattuuttoorryy,,  rreegguullaattoorryy  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  ffrraammeewwoorrkk..  

WWee  hhaavvee  ddeessiiggnneedd  aanndd  ppeerrffoorrmmeedd  aauuddiitt  pprroocceedduurreess  ttoo  

aasssseessss  tthhee  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  ccoorrrreeccttnneessss  ooff  tthhee  ddeettaaiillss  

ddiisscclloosseedd  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  aassssuummppttiioonnss  mmaaddee  bbyy  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  aapppplliiccaabbiilliittyy  aanndd  

eexxtteenntt  ooff  ddiisscclloossuurree  rreeqquuiirreemmeennttss;;  aanndd  hhaavvee  rreelliieedd  oonn  

iinntteerrnnaall  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  eexxtteerrnnaall  

ccoonnffiirrmmaattiioonnss  wwhheerreevveerr  nneecceessssaarryy..  
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IInnffoorrmmaattiioonn  OOtthheerr  tthhaann  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  aanndd  AAuuddiittoorr’’ss  RReeppoorrtt  

TThheerreeoonn    

  

TThhee  CCoommppaannyy’’ss  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ootthheerr  

iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommpprriisseess  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  

BBooaarrdd’’ss  rreeppoorrtt,,  MMaannaaggeemmeenntt  ddiissccuussssiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss  aanndd  RReeppoorrtt  oonn  ccoorrppoorraattee  

ggoovveerrnnaannccee,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhee  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  aanndd  oouurr  

aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt  tthheerreeoonn..  

  

OOuurr  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ddooeess  nnoott  ccoovveerr  tthhee  ootthheerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  wwee  ddoo  nnoott  eexxpprreessss  aannyy  ffoorrmm  ooff  aassssuurraannccee  ccoonncclluussiioonn  tthheerreeoonn..    

  

IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  oouurr  aauuddiitt  ooff  tthhee  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  oouurr  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  ttoo  rreeaadd  tthhee  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd,,  iinn  ddooiinngg  ssoo,,  ccoonnssiiddeerr  wwhheetthheerr  

tthhee  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  mmaatteerriiaallllyy  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  oorr  oouurr  kknnoowwlleeddggee  oobbttaaiinneedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  oouurr  aauuddiitt  oorr  ootthheerrwwiissee  

aappppeeaarrss  ttoo  bbee  mmaatteerriiaallllyy  mmiissssttaatteedd..    

  

IIff,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  wwoorrkk  wwee  hhaavvee  ppeerrffoorrmmeedd,,  wwee  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  mmaatteerriiaall  

mmiissssttaatteemmeenntt  ooff  tthhiiss  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  wwee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppoorrtt  tthhaatt  ffaacctt..  WWee  hhaavvee  

nnootthhiinngg  ttoo  rreeppoorrtt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

  

MMaannaaggeemmeenntt’’ss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  SSttaannddaalloonnee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  

  

TThhee  CCoommppaannyy’’ss  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaatttteerrss  ssttaatteedd  iinn  sseeccttiioonn  

113344((55))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ((““tthhee  AAcctt””))  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

tthheessee  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  tthhaatt  ggiivvee  aa  ttrruuee  aanndd  ffaaiirr  vviieeww  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ppoossiittiioonn,,  ffiinnaanncciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ((cchhaannggeess  iinn  eeqquuiittyy))  aanndd  ccaasshh  fflloowwss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh66  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  pprriinncciipplleess  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  iinn  IInnddiiaa,,  

iinncclluuddiinngg  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  113333  ooff  tthhee  AAcctt..  TThhiiss  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aallssoo  iinncclluuddeess  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aaddeeqquuaattee  aaccccoouunnttiinngg  rreeccoorrddss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  ffoorr  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  tthhee  aasssseettss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  aanndd  ffoorr  pprreevveennttiinngg  aanndd  ddeetteeccttiinngg  ffrraauuddss  aanndd  ootthheerr  iirrrreegguullaarriittiieess;;  

sseelleeccttiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccccoouunnttiinngg  ppoolliicciieess;;  mmaakkiinngg  jjuuddggmmeennttss  

aanndd  eessttiimmaatteess  tthhaatt  aarree  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  pprruuddeenntt;;  aanndd  ddeessiiggnn,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  aaddeeqquuaattee  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss,,  tthhaatt  wweerree  ooppeerraattiinngg  eeffffeeccttiivveellyy  

ffoorr  eennssuurriinngg  tthhee  aaccccuurraaccyy  aanndd  ccoommpplleetteenneessss  ooff  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  rreeccoorrddss,,  rreelleevvaanntt  ttoo  

tthhee  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  ggiivvee  aa  ttrruuee  aanndd  

ffaaiirr  vviieeww  aanndd  aarree  ffrreeee  ffrroomm  mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeenntt,,  wwhheetthheerr  dduuee  ttoo  ffrraauudd  oorr  eerrrroorr..  

  

IInn  pprreeppaarriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aasssseessssiinngg  tthhee  

CCoommppaannyy’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonnttiinnuuee  aass  aa  ggooiinngg  ccoonncceerrnn,,  ddiisscclloossiinngg,,  aass  aapppplliiccaabbllee,,  

mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  ggooiinngg  ccoonncceerrnn  aanndd  uussiinngg  tthhee  ggooiinngg  ccoonncceerrnn  bbaassiiss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  

uunnlleessss  mmaannaaggeemmeenntt  eeiitthheerr  iinntteennddss  ttoo  lliiqquuiiddaattee  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  ttoo  cceeaassee  

ooppeerraattiioonnss,,  oorr  hhaass  nnoo  rreeaalliissttiicc  aalltteerrnnaattiivvee  bbuutt  ttoo  ddoo  ssoo..  

  

TThhoossee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aarree  aallssoo  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  oovveerrsseeeeiinngg  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  

ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  pprroocceessss..  
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AAuuddiittoorr’’ss  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  AAuuddiitt  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  

  

OOuurr  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  oobbttaaiinn  rreeaassoonnaabbllee  aassssuurraannccee  aabboouutt  wwhheetthheerr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  aass  aa  wwhhoollee  aarree  ffrreeee  ffrroomm  mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeenntt,,  wwhheetthheerr  dduuee  ttoo  ffrraauudd  

oorr  eerrrroorr,,  aanndd  ttoo  iissssuuee  aann  aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt  tthhaatt  iinncclluuddeess  oouurr  ooppiinniioonn..  RReeaassoonnaabbllee  

aassssuurraannccee  iiss  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  aassssuurraannccee,,  bbuutt  iiss  nnoott  aa  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  aann  aauuddiitt  

ccoonndduucctteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSAAss  wwiillll  aallwwaayyss  ddeetteecctt  aa  mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeenntt  

wwhheenn  iitt  eexxiissttss..  MMiissssttaatteemmeennttss  ccaann  aarriissee  ffrroomm  ffrraauudd  oorr  eerrrroorr  aanndd  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  

mmaatteerriiaall  iiff,,  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee,,  tthheeyy  ccoouulldd  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  

iinnfflluueennccee  tthhee  eeccoonnoommiicc  ddeecciissiioonnss  ooff  uusseerrss  ttaakkeenn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheessee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss..  

  

PPaarraaggrraapphh  4400((bb))  ooff  tthhiiss  SSAA  eexxppllaaiinnss  tthhaatt  tthhee  sshhaaddeedd  mmaatteerriiaall  bbeellooww  ccaann  bbee  llooccaatteedd  

iinn  aann  AAppppeennddiixx  ttoo  tthhee  aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt..  PPaarraaggrraapphh  4400((cc))  eexxppllaaiinnss  tthhaatt  wwhheenn  llaaww,,  

rreegguullaattiioonn  oorr  aapppplliiccaabbllee  aauuddiittiinngg  ssttaannddaarrddss  eexxpprreessssllyy  ppeerrmmiitt,,  rreeffeerreennccee  ccaann  bbee  

mmaaddee  ttoo  aa  wweebbssiittee  ooff  aann  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittyy  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  

aauuddiittoorr’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  rraatthheerr  tthhaann  iinncclluuddiinngg  tthhiiss  mmaatteerriiaall  iinn  tthhee  aauuddiittoorr’’ss  

rreeppoorrtt,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  oonn  tthhee  wweebbssiittee  aaddddrreesssseess,,  aanndd  iiss  nnoott  

iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh,,  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  aauuddiittoorr’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  bbeellooww..  

  

AAss  ppaarrtt  ooff  aann  aauuddiitt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSAAss,,  wwee  eexxeerrcciissee  pprrooffeessssiioonnaall  jjuuddggmmeenntt  aanndd  

mmaaiinnttaaiinn  pprrooffeessssiioonnaall  sskkeeppttiicciissmm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  aauuddiitt..  WWee  aallssoo::  

  

  IIddeennttiiffyy  aanndd  aasssseessss  tthhee  rriisskkss  ooff  mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss,,  wwhheetthheerr  dduuee  ttoo  ffrraauudd  oorr  eerrrroorr,,  ddeessiiggnn  aanndd  ppeerrffoorrmm  aauuddiitt  

pprroocceedduurreess  rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhoossee  rriisskkss,,  aanndd  oobbttaaiinn  aauuddiitt  eevviiddeennccee  tthhaatt  iiss  

ssuuffffiicciieenntt  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ttoo  pprroovviiddee  aa  bbaassiiss  ffoorr  oouurr  ooppiinniioonn..  TThhee  rriisskk  ooff  nnoott  

ddeetteeccttiinngg  aa  mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeenntt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ffrraauudd  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  ffoorr  oonnee  

rreessuullttiinngg  ffrroomm  eerrrroorr,,  aass  ffrraauudd  mmaayy  iinnvvoollvvee  ccoolllluussiioonn,,  ffoorrggeerryy,,  iinntteennttiioonnaall  

oommiissssiioonnss,,  mmiissrreepprreesseennttaattiioonnss,,  oorr  tthhee  oovveerrrriiddee  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll..    

  

  OObbttaaiinn  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  aauuddiitt  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ddeessiiggnn  aauuddiitt  pprroocceedduurreess  tthhaatt  aarree  aapppprroopprriiaattee  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..  UUnnddeerr  

sseeccttiioonn  114433((33))((ii))  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  wwee  aarree  aallssoo  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

eexxpprreessssiinngg  oouurr  ooppiinniioonn  oonn  wwhheetthheerr  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  aaddeeqquuaattee  iinntteerrnnaall  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  ssyysstteemm  iinn  ppllaaccee  aanndd  tthhee  ooppeerraattiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ssuucchh  

ccoonnttrroollss..    

  

  EEvvaalluuaattee  tthhee  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  ppoolliicciieess  uusseedd  aanndd  tthhee  

rreeaassoonnaabblleenneessss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  eessttiimmaatteess  aanndd  rreellaatteedd  ddiisscclloossuurreess  mmaaddee  bbyy  

mmaannaaggeemmeenntt..    

  

  CCoonncclluuddee  oonn  tthhee  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt’’ss  uussee  ooff  tthhee  ggooiinngg  ccoonncceerrnn  

bbaassiiss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  aanndd,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  aauuddiitt  eevviiddeennccee  oobbttaaiinneedd,,  wwhheetthheerr  aa  

mmaatteerriiaall  uunncceerrttaaiinnttyy  eexxiissttss  rreellaatteedd  ttoo  eevveennttss  oorr  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  mmaayy  ccaasstt  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ddoouubbtt  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonnttiinnuuee  aass  aa  ggooiinngg  ccoonncceerrnn..  IIff  wwee  

ccoonncclluuddee  tthhaatt  aa  mmaatteerriiaall  uunncceerrttaaiinnttyy  eexxiissttss,,  wwee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddrraaww  aatttteennttiioonn  

iinn  oouurr  aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  rreellaatteedd  ddiisscclloossuurreess  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  oorr,,  

iiff  ssuucchh  ddiisscclloossuurreess  aarree  iinnaaddeeqquuaattee,,  ttoo  mmooddiiffyy  oouurr  ooppiinniioonn..  OOuurr  ccoonncclluussiioonnss  aarree  

bbaasseedd  oonn  tthhee  aauuddiitt  eevviiddeennccee  oobbttaaiinneedd  uupp  ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  oouurr  aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt..    
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HHoowweevveerr,,  ffuuttuurree  eevveennttss  oorr  ccoonnddiittiioonnss  mmaayy  ccaauussee  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  cceeaassee  ttoo  

ccoonnttiinnuuee  aass  aa  ggooiinngg  ccoonncceerrnn..    

  

  EEvvaalluuaattee  tthhee  oovveerraallll  pprreesseennttaattiioonn,,  ssttrruuccttuurree  aanndd  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddiisscclloossuurreess,,  aanndd  wwhheetthheerr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

rreepprreesseenntt  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ttrraannssaaccttiioonnss  aanndd  eevveennttss  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  aacchhiieevveess  

ffaaiirr  pprreesseennttaattiioonn..    

  

WWee  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhoossee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ggoovveerrnnaannccee  rreeggaarrddiinngg,,  aammoonngg  ootthheerr  

mmaatttteerrss,,  tthhee  ppllaannnneedd  ssccooppee  aanndd  ttiimmiinngg  ooff  tthhee  aauuddiitt  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  aauuddiitt  ffiinnddiinnggss,,  

iinncclluuddiinngg  aannyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  tthhaatt  wwee  iiddeennttiiffyy  dduurriinngg  oouurr  

aauuddiitt..    

  

WWee  aallssoo  pprroovviiddee  tthhoossee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ggoovveerrnnaannccee  wwiitthh  aa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  wwee  hhaavvee  

ccoommpplliieedd  wwiitthh  rreelleevvaanntt  eetthhiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss  rreeggaarrddiinngg  iinnddeeppeennddeennccee,,  aanndd  ttoo  

ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthheemm  aallll  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  ootthheerr  mmaatttteerrss  tthhaatt  mmaayy  rreeaassoonnaabbllyy  

bbee  tthhoouugghhtt  ttoo  bbeeaarr  oonn  oouurr  iinnddeeppeennddeennccee,,  aanndd  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee,,  rreellaatteedd  ssaaffeegguuaarrddss..    

  

FFrroomm  tthhee  mmaatttteerrss  ccoommmmuunniiccaatteedd  wwiitthh  tthhoossee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ggoovveerrnnaannccee,,  wwee  

ddeetteerrmmiinnee  tthhoossee  mmaatttteerrss  tthhaatt  wweerree  ooff  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaannccee  iinn  tthhee  aauuddiitt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ppeerriioodd  aanndd  aarree  tthheerreeffoorree  tthhee  kkeeyy  aauuddiitt  mmaatttteerrss..  WWee  

ddeessccrriibbee  tthheessee  mmaatttteerrss  iinn  oouurr  aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt  uunnlleessss  llaaww  oorr  rreegguullaattiioonn  pprreecclluuddeess  

ppuubblliicc  ddiisscclloossuurree  aabboouutt  tthhee  mmaatttteerr  oorr  wwhheenn,,  iinn  eexxttrreemmeellyy  rraarree  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  

ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  aa  mmaatttteerr  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  iinn  oouurr  rreeppoorrtt  bbeeccaauussee  tthhee  

aaddvveerrssee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ddooiinngg  ssoo  wwoouulldd  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  oouuttwweeiigghh  tthhee  

ppuubblliicc  iinntteerreesstt  bbeenneeffiittss  ooff  ssuucchh  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

RReeppoorrtt  oonn  OOtthheerr  LLeeggaall  aanndd  RReegguullaattoorryy  RReeqquuiirreemmeennttss  

  

((11))  AAss  rreeqquuiirreedd  bbyy  SSeeccttiioonn  114433  ((33))  ooff  tthhee  AAcctt,,  wwee  rreeppoorrtt  tthhaatt::  

aa))  WWee  hhaavvee  ssoouugghhtt  aanndd  oobbttaaiinneedd  aallll  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  wwhhiicchh  ttoo  

tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  bbeelliieeff  wweerree  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  oouurr  

aauuddiitt..  

  

bb))  IInn  oouurr  ooppiinniioonn,,  pprrooppeerr  bbooookkss  ooff  aaccccoouunntt  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  hhaavvee  bbeeeenn  kkeepptt  

bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ssoo  ffaarr  aass  iitt  aappppeeaarrss  ffrroomm  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhoossee;;  

  

cc))  tthhee  BBaallaannccee  SShheeeett,,  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPrrooffiitt  aanndd  LLoossss  iinncclluuddiinngg  OOtthheerr  

CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee,,  SSttaatteemmeenntt  ooff  CChhaannggeess  iinn  EEqquuiittyy  aanndd  tthhee  SSttaatteemmeenntt  

ooff  CCaasshh  FFllooww  ddeeaalltt  wwiitthh  bbyy  tthhiiss  RReeppoorrtt  aarree  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  bbooookkss  ooff  

aaccccoouunntt;;  

  

dd))  IInn  oouurr  ooppiinniioonn,,  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ccoommppllyy  wwiitthh  

tthhee  IInnddiiaann  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  113333  ooff  tthhee  AAcctt..  

  

ee))  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwrriitttteenn  rreepprreesseennttaattiioonnss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  ddiirreeccttoorrss  aass  oonn  

MMaarrcchh  3311,,  22002222  ttaakkeenn  oonn  rreeccoorrdd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  nnoonnee  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorrss  iiss  ddiissqquuaalliiffiieedd  aass  oonn  MMaarrcchh  3311,,  22002222  ffrroomm  bbeeiinngg  aappppooiinntteedd  aass  aa  

ddiirreeccttoorr  iinn  tteerrmmss  ooff  SSeeccttiioonn  116644((22))  ooff  tthhee  AAcctt..  
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ff))  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  

rreeppoorrttiinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  ooppeerraattiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ssuucchh  ccoonnttrroollss,,  

rreeffeerr  ttoo  oouurr  sseeppaarraattee  RReeppoorrtt  iinn  ““AAnnnneexxuurree  BB””..  

  

gg))  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ootthheerr  mmaatttteerrss  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  AAuuddiittoorr’’ss  RReeppoorrtt  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  RRuullee  1111  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  ((AAuuddiitt  aanndd  AAuuddiittoorrss))  RRuulleess,,  

22001144,,  iinn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss::  

  

ii..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ddiisscclloosseedd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ppeennddiinngg  lliittiiggaattiioonnss  oonn  iittss  

ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  iinn  iittss  ssttaannddaalloonneeffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss..  

  

iiii..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  mmaaddee  pprroovviissiioonn,,  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  aapppplliiccaabbllee  llaaww  

aanndd  AAccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss,,  ffoorr  mmaatteerriiaall  ffoorreesseeeeaabbllee  lloosssseess,,  iiff  aannyy,,  oonn  

lloonngg--tteerrmm  ccoonnttrraaccttss..  

  

iiiiii..  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  ddeellaayy  iinn  ttrraannssffeerrrriinngg  aammoouunnttss,,  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  

ttrraannssffeerrrreedd,,  ttoo  tthhee  iinnvveessttoorr’’ss  eedduuccaattiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ffuunndd  bbyy  tthhee  

CCoommppaannyy..  

  

iivv..  ((aa))  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  rreepprreesseenntteedd  tthhaatt,,  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  iittss  kknnoowwlleeddggee  

aanndd  bbeelliieeff,,  nnoo  ffuunnddss  ((wwhhiicchh  aarree  mmaatteerriiaall  eeiitthheerr  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  iinn  tthhee  

aaggggrreeggaattee))  hhaavvee  bbeeeenn  aaddvvaanncceedd  oorr  llooaanneedd  oorr  iinnvveesstteedd  ((eeiitthheerr  ffrroomm  

bboorrrroowweedd  ffuunnddss  oorr  sshhaarree  pprreemmiiuumm  oorr  aannyy  ootthheerr  ssoouurrcceess  oorr  kkiinndd  ooff  ffuunnddss))  

bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  oorr  eennttiittyy,,  iinncclluuddiinngg  ffoorreeiiggnn  

eennttiittyy  ((““IInntteerrmmeeddiiaarriieess””)),,  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  wwhheetthheerr  rreeccoorrddeedd  iinn  

wwrriittiinngg  oorr  ootthheerrwwiissee,,  tthhaatt  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaarryy  sshhaallll,,  wwhheetthheerr,,  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy  lleenndd  oorr  iinnvveesstt  iinn  ootthheerr  ppeerrssoonnss  oorr  eennttiittiieess  iiddeennttiiffiieedd  iinn  aannyy  

mmaannnneerr  wwhhaattssooeevveerr  bbyy  oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ((““UUllttiimmaattee  

BBeenneeffiicciiaarriieess””))  oorr  pprroovviiddee  aannyy  gguuaarraanntteeee,,  sseeccuurriittyy  oorr  tthhee  lliikkee  oonn  bbeehhaallff  ooff  

tthhee  UUllttiimmaattee  BBeenneeffiicciiaarriieess;;  

  

((bb))  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  rreepprreesseenntteedd,,  tthhaatt,,  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  iittss  kknnoowwlleeddggee  

aanndd  bbeelliieeff,,  nnoo  ffuunnddss  ((wwhhiicchh  aarree  mmaatteerriiaall  eeiitthheerr  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  iinn  tthhee  

aaggggrreeggaattee))  hhaavvee  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffrroomm  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  

eennttiittyy,,  iinncclluuddiinngg  ffoorreeiiggnn  eennttiittyy  ((““FFuunnddiinngg  PPaarrttiieess””)),,  wwiitthh  tthhee  

uunnddeerrssttaannddiinngg,,  wwhheetthheerr  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg  oorr  ootthheerrwwiissee,,  tthhaatt  tthhee  

CCoommppaannyy  sshhaallll,,  wwhheetthheerr,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  lleenndd  oorr  iinnvveesstt  iinn  ootthheerr  

ppeerrssoonnss  oorr  eennttiittiieess  iiddeennttiiffiieedd  iinn  aannyy  mmaannnneerr  wwhhaattssooeevveerr  bbyy  oorr  oonn  bbeehhaallff  

ooff  tthhee  FFuunnddiinngg  PPaarrttyy  ((““UUllttiimmaattee  BBeenneeffiicciiaarriieess””))  oorr  pprroovviiddee  aannyy  gguuaarraanntteeee,,  

sseeccuurriittyy  oorr  tthhee  lliikkee  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  UUllttiimmaattee  BBeenneeffiicciiaarriieess;;  

  

((cc))  BBaasseedd  oonn  tthhee  aauuddiitt  pprroocceedduurreess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd  rreeaassoonnaabbllee  

aanndd  aapppprroopprriiaattee  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess,,  nnootthhiinngg  hhaass  ccoommee  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  

tthhaatt  hhaass  ccaauusseedd  uuss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonnss  uunnddeerr  ssuubb--ccllaauussee  

((ii))  aanndd  ((iiii))  ooff  RRuullee  1111((ee)),,  aass  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  ((aa))  aanndd  ((bb))  aabboovvee,,  ccoonnttaaiinn  aannyy  

mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeenntt..  

  

  

  



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
83 

  

vv..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ddeeccllaarreedd  oorr  ppaaiidd  aannyy  ddiivviiddeenndd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  

hheennccee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  pprroovviissiioonn  ooff  sseeccttiioonn  112233  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ffoorr  tthhee  

yyeeaarr..  

  

((22))  AAss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  CCoommppaanniieess  ((AAuuddiittoorr’’ss  RReeppoorrtt))  OOrrddeerr,,  22002200  ((““tthhee  OOrrddeerr””))  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  iinn  tteerrmmss  ooff  ssuubb--sseeccttiioonn  ((1111))  ooff  

sseeccttiioonn  114433  ooff  tthhee  AAcctt,,  wwee  ggiivvee  iinn  tthhee  ““AAnnnneexxuurree  AA””  aa  ssttaatteemmeenntt  oonn  tthhee  mmaatttteerrss  

ssppeecciiffiieedd  iinn  ppaarraaggrraapphhss  33  aanndd  44  ooff  tthhee  OOrrddeerr,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  aapppplliiccaabbllee..  

  

FFoorr  MM//ss  JJVV  RRaammaannuujjaamm  &&CCoo..    

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss,,  

((FFiirrmm  RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  ––  000022994477SS))  

  SSdd//--  

SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa  

PPaarrttnneerr  

MMeemmbbeerrsshhiipp  NNuummbbeerr  --  223333119922))  

UUDDIINN::  2222223333119922AAOOAAPPZZKK44999911  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii  

DDaattee::  3300..0055..22002222  

  

““AAnnnneexxuurree  AA””  ttoo  IInnddeeppeennddeenntt  AAuuddiittoorrss’’  RReeppoorrtt  
((RReeffeerrrreedd  ttoo  iinn  PPaarraaggrraapphh  22  uunnddeerr  tthhee  hheeaaddiinngg  ““RReeppoorrtt  oonn  OOtthheerr  LLeeggaall  aanndd  

RReegguullaattoorryy  RReeqquuiirreemmeennttss””  ooff  oouurr  rreeppoorrtt  ooff  eevveenn  ddaattee  oonn  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff    

AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd,,  

((““tthhee  CCoommppaannyy””)),,ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  MMaarrcchh  3311,,  22002222))  

  

ii))  ((aa))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  mmaaiinnttaaiinneedd  pprrooppeerr  rreeccoorrddss  sshhoowwiinngg  ffuullll  ppaarrttiiccuullaarrss  

iinncclluuddiinngg  qquuaannttiittaattiivvee  ddeettaaiillss  aanndd  ssiittuuaattiioonn  ooff  iittss  PPrrooppeerrttyy,,  PPllaanntt  aanndd  

EEqquuiippmmeenntt  ((PPPPEE))..  

  

((bb))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  pphhyyssiiccaall  

vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  PPPPEE  iiss  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  iinn  aa  pphhaasseedd  mmaannnneerr  bbyy  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  uunnddeerr  aa  pprrooggrraammmmee  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoovveerr  aallll  tthhee  PPPPEE  oovveerr  aa  

ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  wwhhiicchh,,  iinn  oouurr  ooppiinniioonn,,  iiss  rreeaassoonnaabbllee  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  

ttoo  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  nnaattuurree  ooff  iittss  bbuussiinneessss..  PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  

pprrooggrraamm,,  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  PPPPEE  hhaass  bbeeeenn  pphhyyssiiccaallllyy  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  aanndd  nnoo  mmaatteerriiaall  ddiissccrreeppaanncciieess  bbeettwweeeenn  

tthhee  bbooookkss  rreeccoorrddss  aanndd  tthhee  pphhyyssiiccaall  PPPPEE  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiicceedd..  

  

((cc))  TThheerree  aarree  nnoo  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttiieess  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  

  

((dd))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  rreevvaalluueedd  aannyy  ooff  iittss  PPrrooppeerrttyy,,  PPllaanntt  aanndd  

EEqquuiippmmeenntt  ((iinncclluuddiinngg  rriigghhtt--ooff--uussee  aasssseettss))  aanndd  iinnttaannggiibbllee  aasssseettss  dduurriinngg  

tthhee  yyeeaarr..  
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((ee))  BBaasseedd  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ffuurrnniisshheedd  ttoo  uuss,,  NNoo  

pprroocceeeeddiinnggss  hhaavvee  bbeeeenn  iinniittiiaatteedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  oorr  aarree  ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  

tthhee  CCoommppaannyy  aass  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222  ffoorr  hhoollddiinngg  aannyy  BBeennaammii  pprrooppeerrttyy  

uunnddeerr  tthhee  BBeennaammii  TTrraannssaaccttiioonnss  ((PPrroohhiibbiittiioonn))  AAcctt,,  11998888  ((aass  aammeennddeedd  iinn  

22001166))  aanndd  rruulleess  mmaaddee  tthheerreeuunnddeerr..  

  

iiii))  ((aa))  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  ccoonndduucctteedd  tthhee  pphhyyssiiccaall  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  iinnvveennttoorryy  aatt  

rreeaassoonnaabbllee  iinntteerrvvaallss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  WWee  aarree  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  mmaannaaggeemmeenntt  

hhaass  nnoott  ddiissccoovveerreedd  ddiissccrreeppaanncciieess  ooff  1100%%  oorr  mmoorree  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ffoorr  

eeaacchh  ccllaassss  ooff  iinnvveennttoorryy  oonn  vveerriiffiiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  pphhyyssiiccaall  ssttoocckk  aanndd  

bbooookk  rreeccoorrddss..  

  

IInn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  

ttoo  uuss,,  tthhee  pprroocceedduurreess  ffoorr  pphhyyssiiccaall  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  iinnvveennttoorryy  ffoolllloowweedd  bbyy  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  wweerree  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  aaddeeqquuaattee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ssiizzee  ooff  

tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  iittss  bbuussiinneessss..  

  

((bb))  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ssaannccttiioonneedd  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall  lliimmiittss  iinn  eexxcceessss  

ooff  ffiivvee  ccrroorree  rruuppeeeess,,  iinn  aaggggrreeggaattee,,  ffrroomm  bbaannkkss  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  sseeccuurriittyy  ooff  ccuurrrreenntt  aasssseettss..  

  

iiiiii))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  mmaaddee  

iinnvveessttmmeennttss,,  ggrraanntteedd  llooaannss  aanndd  aaddvvaanncceess  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  llooaannss,,  sseeccuurreedd  oorr  

uunnsseeccuurreedd  ttoo  ccoommppaanniieess,,  lliimmiitteedd  lliiaabbiilliittyy  ppaarrttnneerrsshhiipp  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiieess  iinn  

rreessppeecctt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  rreeqquuiissiittee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aass  bbeellooww..  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  

nnoott  pprroovviiddeedd  aannyy  gguuaarraanntteeee  oorr  sseeccuurriittyy,,  ttoo  ccoommppaanniieess,,  lliimmiitteedd  lliiaabbiilliittyy  

ppaarrttnneerrsshhiipp  oorr  aannyy  ootthheerr  ppaarrttiieess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

((aa))  BBaasseedd  oonn  tthhee  aauuddiitt  pprroocceedduurreess  ccaarrrriieedd  oonn  bbyy  uuss  aanndd  aass  ppeerr  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  pprroovviiddeedd  

llooaannss  ttoo  aannyy  ootthheerr  eennttiittyy  aass  bbeellooww  

  

PPaarrttiiccuullaarrss  GGuuaarraanntteeeess  SSeeccuurriittyy  LLooaannss  
AAddvvaanncceess  iinn  

tthhee  nnaattuurree  

ooff  LLooaannss  

AAggggrreeggaattee  aammoouunntt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  

--  SSuubbssiiddiiaarriieess  --  --  --  --  

--  JJooiinntt  VVeennttuurreess  --  --  --  --  

--  AAssssoocciiaatteess  --  --  9933,,1166,,558877  --  

--  OOtthheerrss  --  --  --  --  

BBaallaannccee  oouuttssttaannddiinngg  aass  aatt  bbaallaannccee  sshheeeett  ddaattee  

--  SSuubbssiiddiiaarriieess  --  --  --  --  

--  JJooiinntt  VVeennttuurreess  --  --  --  --  

--  AAssssoocciiaatteess  --  --  114455,,5544,,995588  --  

--  OOtthheerrss  --  --  222299,,6611,,225511  --  
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((bb))  IInn  oouurr  ooppiinniioonn,,  tthhee  iinnvveessttmmeennttss  mmaaddee  aanndd  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  

tthhee  ggrraanntt  ooff  llooaannss,,  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  aarree,,  pprriimmaa  ffaacciiee,,  nnoott  pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  

tthhee  CCoommppaannyy’’ss  iinntteerreesstt..  

  

((cc))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

uunnsseeccuurreedd  llooaannss  ggiivveenn,,  iinn  oouurr  ooppiinniioonn  tthhee  rreeppaayymmeenntt  ooff  pprriinncciippaall  aanndd  

ppaayymmeenntt  ooff  iinntteerreesstt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ssttiippuullaatteedd  wwhhiicchh  iiss  rreeppaayyaabbllee  oonn  

ddeemmaanndd..  AAss  iinnffoorrmmeedd  ttoo  uuss,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ddeemmaannddeedd  

rreeppaayymmeenntt  ooff  tthhee  llooaann  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  TThhuuss,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  ddeeffaauulltt  

oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppaarrttyy  ttoo  wwhhoomm  tthhee  mmoonneeyy  hhaass  bbeeeenn  lleenntt..  TThhee  

ppaayymmeenntt  ooff  iinntteerreesstt  hhaass  bbeeeenn  rreegguullaarr..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  

ggiivveenn  aannyy  aaddvvaannccee  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  llooaann  ttoo  aannyy  ppaarrttyy  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

((dd))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthheerree  aarree  nnoo  

oovveerrdduuee  aammoouunntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  nniinneettyy  ddaayyss  iinn  rreessppeecctt  ooff  llooaannss  ggiivveenn..  

FFuurrtthheerr,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ggiivveenn  aannyy  aaddvvaanncceess  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  

llooaannss  ttoo  aannyy  ppaarrttyy  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

((ee))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthheerree  aarree  nnoo  

llooaann  oorr  aaddvvaannccee  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  llooaann  ggrraanntteedd  ffaalllliinngg  dduuee  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  rreenneewweedd  oorr  eexxtteennddeedd  oorr  ffrreesshh  llooaannss  ggrraanntteedd  ttoo  

sseettttllee  tthhee  oovveerr  dduueess  ooff  eexxiissttiinngg  llooaannss  ggiivveenn  ttoo  ssaammee  ppaarrttiieess..  

  

((ff))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  iinn  oouurr  ooppiinniioonn  

tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ggrraanntteedd  llooaannss  oorr  aaddvvaanncceess  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  llooaannss  

eeiitthheerr  rreeppaayyaabbllee  oonn  ddeemmaanndd  oorr  wwiitthhoouutt  ssppeecciiffyyiinngg  aannyy  tteerrmmss  oorr  ppeerriioodd  

ooff  rreeppaayymmeenntt  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  llooaannss  oorr  aaddvvaanncceess  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  

llooaannss  ttoo  iittss  PPrroommootteerrss  aanndd  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  aass  ddeeffiinneedd  iinn  ccllaauussee  ((7766))  ooff  

sseeccttiioonn  22  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ((““tthhee  AAcctt””))::  

  

PPaarrttiiccuullaarrss  
AAllll  

ppaarrttiieess  
PPrroommootteerrss  

RReellaatteedd  

PPaarrttiieess  
OOtthheerr  

PPaarrttiieess  

AAggggrreeggaattee  ooff  LLooaannss  //  

AAddvvaanncceess  ooff  LLooaannss  
--  --  --  --  

--  RReeppaayyaabbllee  oonn  ddeemmaanndd  

((AA))  
--  --  --  222299,,6611,,225511  

--  AAggrreeeemmeenntt  ddooeess  nnoott  

ssppeecciiffyy  aannyy  tteerrmmss  oorr  

ppeerriioodd  ooff  RReeppaayymmeenntt  ((BB))  
--  --  114455,,5544,,995588  --  

TToottaall  ((AA++BB))  --  --  114455,,5544,,995588  222299,,6611,,225511  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  llooaannss  //  

aaddvvaanncceess  iinn  nnaattuurree  ooff  

llooaann  ttoo  tthhee  ttoottaall  llooaannss  
--  --  3388..8800%%  6611..2200%%  
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iivv))  IInn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  

uuss,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  118855  aanndd  ssuubb--

sseeccttiioonn  ((11))  ooff  SSeeccttiioonn  118866  ooff  tthhee  AAcctt  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  llooaannss  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  

mmaaddee  aanndd  gguuaarraanntteeeess  aanndd  sseeccuurriittyy  pprroovviiddeedd  bbyy  iitt..  

  

vv))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  aacccceepptteedd  aannyy  ddeeppoossiittss  ffrroomm  ppuubblliicc  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  

hheennccee  tthhee  ddiirreeccttiivveess  iissssuueedd  bbyy  RRBBII  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  sseeccttiioonnss  7733  ttoo  7766  

oorr  aannyy  ootthheerr  rreelleevvaanntt  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  tthhee  

CCoommppaanniieess  ((AAcccceeppttaannccee  ooff  DDeeppoossiittss))  RRuulleess  22001155,,  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee..  

  

vvii))  TThhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoosstt  rreeccoorrddss  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  

RRuulleess  mmaaddee  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  CCoosstt  RReeccoorrddss  

uunnddeerr  ssuubb--sseeccttiioonn  ((11))  ooff  sseeccttiioonn  114488  ooff  tthhee  AAcctt..  

  

vviiii))  ((aa))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  tthhee  

rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  eexxaammiinneedd  bbyy  uuss,,  iinn  oouurr  ooppiinniioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  

iiss  rreegguullaarr  iinn  ddeeppoossiittiinngg  tthhee  uunnddiissppuutteedd  ssttaattuuttoorryy  dduueess,,  iinncclluuddiinngg  ggooooddss  

aanndd  sseerrvviicceess  ttaaxx,,  pprroovviiddeenntt  ffuunndd,,  eemmppllooyyeeeess’’  ssttaattee  iinnssuurraannccee,,  iinnccoommee  

ttaaxx,,  ssaalleess  ttaaxx,,  sseerrvviiccee  ttaaxx,,  vvaalluuee  aaddddeedd  ttaaxx,,  cceessss,,  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaall  

ssttaattuuttoorryy  dduueess,,  aass  aapppplliiccaabbllee,,  wwiitthh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittiieess..      

  

  ((bb))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  nnoo  

uunnddiissppuutteedd  aammoouunnttss  ppaayyaabbllee  iinn  rreessppeecctt  ooff  PPrroovviiddeenntt  FFuunndd,,  EEmmppllooyyeeeess  

SSttaattee  IInnssuurraannccee,,  IInnccoommee  TTaaxx,,  SSaalleess  TTaaxx,,  SSeerrvviiccee  TTaaxx,,  dduuttyy  ooff  CCuussttoommss,,  

dduuttyy  ooff  EExxcciissee,,  VVaalluuee  AAddddeedd  TTaaxx,,  CCeessss  aanndd  aannyy  ootthheerr  ssttaattuuttoorryy  dduueess  

wweerree  oouuttssttaannddiinngg  aass  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  mmoorree  tthhaann  ssiixx  

mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthheeyy  bbeeccaammee  ppaayyaabbllee..  

  ((cc))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aarree  tthhee  DDeettaaiillss  ooff  TTaaxxeess  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ddeeppoossiitteedd  oonn  aaccccoouunntt  ooff  

ddiissppuuttee::--  

  

NNaammee  ooff  tthhee  

SSttaattuuttee  
NNaattuurree  ooff  

DDuueess  
YYeeaarr  

DDeemmaanndd  

IInn  RRss..  
AAmmoouunntt  

DDeeppoossiitteedd  

FFoorruumm  

wwhheerree  

ddiissppuuttee  iiss  

ppeennddiinngg  

IInnccoommee  TTaaxx  

AAcctt  

IInnccoommee  TTaaxx  

aanndd  

IInntteerreesstt  

11999944  --

9955  
110055,,8855,,888800  2255,,4466,,665522  

MMaaddrraass  HHiigghh  

CCoouurrtt  

IInnccoommee  TTaaxx  

AAcctt  

IInnccoommee  TTaaxx  

aanndd  

IInntteerreesstt  

11999955  --

9966  
8833,,3322,,116677  1111,,2299,,000000  

MMaaddrraass  HHiigghh  

CCoouurrtt  

  

vviiiiii))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  tthhee  

rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  eexxaammiinneedd  bbyy  uuss,,  tthheerree  aarree  nnoo  ttrraannssaaccttiioonnss  iinn  

tthhee  bbooookkss  ooff  aaccccoouunntt  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ssuurrrreennddeerreedd  oorr  ddiisscclloosseedd  aass  iinnccoommee  

dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  iinn  tthhee  ttaaxx  aasssseessssmmeennttss  uunnddeerr  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt,,  

11996611,,  tthhaatt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  bbooookkss  ooff  aaccccoouunntt..  
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iixx))  ((aa))  BBaasseedd  oonn  oouurr  aauuddiitt  pprroocceedduurreess  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ddeeffaauulltteedd  iinn  rreeppaayymmeenntt  

ooff  llooaannss  oorr  bboorrrroowwiinnggss  ttoo  aa  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn,,  bbaannkk,,  oorr  dduueess  ttoo  

ddeebbeennttuurree  hhoollddeerrss..  

  

  ((bb))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  oouurr  aauuddiitt  pprroocceedduurreess,,  wwee  rreeppoorrtt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  bbeeeenn  

ddeeccllaarreedd  wwiillllffuull  ddeeffaauulltteerr  bbyy  aannyy  bbaannkk  oorr  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  

ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  aannyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy..  

  

  ((cc))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  aanndd  oonn  

oovveerraallll  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  ffuunnddss  

rraaiisseedd  oonn  sshhoorrtt--tteerrmm  bbaassiiss  hhaavvee,,  pprriimmaa  ffaacciiee,,  nnoott  bbeeeenn  uusseedd  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr  ffoorr  lloonngg--tteerrmm  ppuurrppoosseess  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

  ((dd))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  aanndd  oonn  aann  

oovveerraallll  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthhee  

CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  ffuunnddss  ffrroomm  aannyy  eennttiittyy  oorr  ppeerrssoonn  oonn  aaccccoouunntt  

ooff  oorr  ttoo  mmeeeett  tthhee  oobblliiggaattiioonnss  ooff  iittss  ssuubbssiiddiiaarriieess..  

  

  ((ee))  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  nnoott  rraaiisseedd  llooaannss  oonn  tthhee  pplleeddggee  ooff  sseeccuurriittiieess  hheelldd  iinn  

ssuubbssiiddiiaarriieess,,  jjooiinntt  vveennttuurreess  aanndd  aassssoocciiaatteess..    

  

xx))  ((aa))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  rraaiisseedd  aannyy  mmoonneeyy  bbyy  wwaayy  ooff  iinniittiiaall  ppuubblliicc  ooffffeerr  oorr  

ffuurrtthheerr  ppuubblliicc  ooffffeerr  ((iinncclluuddiinngg  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss))  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  rreeppoorrttiinngg  uunnddeerr  ccllaauussee  33((xx))((aa))  ooff  tthhee  OOrrddeerr  iiss  nnoott  

aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

  ((bb))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  mmaaddee  aannyy  pprreeffeerreennttiiaall  aalllloottmmeenntt  ooff  eeqquuiittyy  sshhaarreess,,  

wwaarrrraannttss  aanndd  ccoommppuullssoorriillyy  ccoonnvveerrttiibbllee  pprreeffeerreennccee  sshhaarreess  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr,,  hheennccee  rreeppoorrttiinngg  uunnddeerr  ccllaauussee  33((xx))((bb))  ooff  tthhee  OOrrddeerr  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee..  

  

xxii))  ((aa))  DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  bbooookkss  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy,,  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  

aauuddiittiinngg  pprraaccttiicceess  iinn  IInnddiiaa,,  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  wwee  hhaavvee  nneeiitthheerr  ccoommee  aaccrroossss  aannyy  iinnssttaannccee  ooff  

mmaatteerriiaall  ffrraauudd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  oorr  oonn  tthhee  CCoommppaannyy,,  nnoottiicceedd  oorr  rreeppoorrtteedd  

dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  nnoorr  hhaavvee  wwee  bbeeeenn  iinnffoorrmmeedd  ooff  aannyy  ssuucchh  ccaassee  bbyy  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt..  

  

  ((bb))  DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  bbooookkss  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy,,  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  

aauuddiittiinngg  pprraaccttiicceess  iinn  IInnddiiaa,,  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss,,  aa  rreeppoorrtt  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  114433((1122))  ooff  tthhee  AAcctt,,  iinn  

FFoorrmm  AADDTT--44,,  aass  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  rruullee  1133  ooff  CCoommppaanniieess  ((AAuuddiitt  aanndd  

AAuuddiittoorrss))  RRuulleess,,  22001144  wwaass  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  CCeennttrraall    
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    GGoovveerrnnmmeenntt..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  rreeppoorrttiinngg  uunnddeerr  ccllaauussee  33((xxii))((bb))  ooff  tthhee  

OOrrddeerr  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

  ((cc))  DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  bbooookkss  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  aauuddiittiinngg  

pprraaccttiicceess  iinn  IInnddiiaa,,  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  

ggiivveenn  ttoo  uuss,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  rreecceeiivveedd  aannyy  wwhhiissttllee--bblloowweerr  

ccoommppllaaiinnttss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  uuss  ffoorr  aannyy  

bbeeaarriinngg  oonn  oouurr  aauuddiitt  aanndd  rreeppoorrttiinngg..  

  

xxiiii))  IInn  oouurr  OOppiinniioonn,,  tthhee  ccoommppaannyy  iiss  nnoott  aa  NNiiddhhii  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  NNiiddhhii  

RRuulleess,,  22001144  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  iitt..  TThheerreeffoorree  ccllaauussee  33  ((xxiiii))  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  ((AAuuddiittoorr’’ss  RReeppoorrtt))  OOrrddeerr  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

xxiiiiii))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  eenntteerreedd  iinnttoo  ttrraannssaaccttiioonnss  wwiitthh  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  iinn  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonnss  117777  aanndd  118888  ooff  tthhee  AAcctt..  TThhee  

ddeettaaiillss  ooff  ssuucchh  rreellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ddiisscclloosseedd  iinn  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  IInnddiiaann  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrdd  2244  

““RReellaatteedd  PPaarrttyy  DDiisscclloossuurreess  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  113333  ooff  tthhee  AAcctt..  

  

xxiivv))  ((aa))  IInn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonn  ggiivveenn  

ttoo  uuss,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  aann  iinntteerrnnaall  aauuddiitt  ssyysstteemm  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  

tthhee  ssiizzee  aanndd  nnaattuurree  ooff  iittss  bbuussiinneessss..  

  

  ((bb))  TThhee  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorr  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  uunnddeerr  aauuddiitt  hhaavvee  bbeeeenn  

ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  uuss..  

  

xxvv))  IInn  oouurr  ooppiinniioonn  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  eenntteerreedd  iinnttoo  aannyy  

nnoonn--ccaasshh  ttrraannssaaccttiioonnss  wwiitthh  iittss  DDiirreeccttoorrss  oorr  ppeerrssoonnss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  iittss  

ddiirreeccttoorrss..  AAnndd  hheennccee  pprroovviissiioonnss  ooff  sseeccttiioonn  119922  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  

22001133  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

xxvvii))  ((aa))  IInn  oouurr  ooppiinniioonn  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  

ttoo  uuss,,  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  4455--IIAA  

ooff  tthhee  RReesseerrvvee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  AAcctt,,  11993344..  

  

  ((bb))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ccoonndduucctteedd  nnoonn--bbaannkkiinngg  ffiinnaanncciiaall  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  

tthhee  yyeeaarr  hheennccee  iitt’’ss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhoolldd  aa  vvaalliidd  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  RReeggiissttrraattiioonn  

ffrroomm  tthhee  RReesseerrvvee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  aass  ppeerr  tthhee  RReesseerrvvee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  AAcctt,,  

11993344..  

  

  ((cc))  TThhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  aa  CCoorree  IInnvveessttmmeenntt  CCoommppaannyy  ((CCIICC))  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  

rreegguullaattiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  RReesseerrvvee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  

rreeppoorrttiinngg  uunnddeerr  ccllaauussee  33((xxvvii))((cc))  ooff  tthhee  OOrrddeerr  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  

CCoommppaannyy..  

  

  

  



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
89 

  

xxvviiii))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  iinnccuurrrreedd  ccaasshh  lloosssseess  ooff  RRss..3399,,997788//--  dduurriinngg  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ccoovveerreedd  bbyy  oouurr  aauuddiitt;;  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  nnoott  iinnccuurrrreedd  ccaasshh  

lloosssseess  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddiinngg  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  

  

xxvviiiiii))  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  rreessiiggnnaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattuuttoorryy  aauuddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

xxiixx))  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo  uuss  aanndd  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rraattiiooss,,  aaggeeiinngg  aanndd  eexxppeecctteedd  ddaatteess  ooff  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  

ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess,,  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  

aaccccoommppaannyyiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  aanndd  bbaasseedd  oonn  oouurr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  

eevviiddeennccee  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  aassssuummppttiioonnss,,  nnootthhiinngg  hhaass  ccoommee  ttoo  oouurr  

aatttteennttiioonn,,  wwhhiicchh  ccaauusseess  uuss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  aannyy  mmaatteerriiaall  uunncceerrttaaiinnttyy  

eexxiissttss  aass  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  aauuddiitt  rreeppoorrtt  tthhaatt  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  ccaappaabbllee  ooff  

mmeeeettiinngg  iittss  lliiaabbiilliittiieess  eexxiissttiinngg  aatt  tthhee  ddaattee  ooff  bbaallaannccee  sshheeeett  aass  aanndd  wwhheenn  

tthheeyy  ffaallll  dduuee  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  bbaallaannccee  sshheeeett  ddaattee..  

WWee,,  hhoowweevveerr,,  ssttaattee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  nnoott  aann  aassssuurraannccee  aass  ttoo  tthhee  ffuuttuurree  

vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  WWee  ffuurrtthheerr  ssttaattee  tthhaatt  oouurr  rreeppoorrttiinngg  iiss  bbaasseedd  

oonn  tthhee  ffaaccttss  uupp  ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  aauuddiitt  rreeppoorrtt  aanndd  wwee  nneeiitthheerr  ggiivvee  aannyy  

gguuaarraanntteeee  nnoorr  aannyy  aassssuurraannccee  tthhaatt  aallll  lliiaabbiilliittiieess  ffaalllliinngg  dduuee  wwiitthhiinn  aa  

ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  bbaallaannccee  sshheeeett  ddaattee  wwiillll  ggeett  ddiisscchhaarrggeedd  bbyy  

tthhee  CCoommppaannyy  aass  aanndd  wwhheenn  tthheeyy  ffaallll  dduuee..  

  

xxxx))  RReeppoorrttiinngg  oonn  CCSSRR::  PPrroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  113355  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  

RReessppoonnssiibbiilliittyy  ((CCSSRR))  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  

rreeppoorrttiinngg  uunnddeerr  ccllaauussee  33((xxxx))((aa))  aanndd  ((bb))  ooff  tthhee  OOrrddeerr  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ffoorr  

tthhee  yyeeaarr..  

  

xxxxii))  TThhee  rreeppoorrttiinngg  uunnddeerr  ccllaauussee  33((xxxxii))  ooff  tthhee  OOrrddeerr  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  iinn  

rreessppeecctt  ooff  aauuddiitt  ooff  SSttaannddaalloonnee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  nnoo  

ccoommmmeenntt  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ssaaiidd  ccllaauussee  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt..  

  
FFoorr  MM//ss  JJVV  RRaammaannuujjaamm  &&CCoo..    

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss,,  

((FFiirrmm  RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  ––  000022994477SS))  

  SSdd//--  

SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa  

PPaarrttnneerr  

MMeemmbbeerrsshhiipp  NNuummbbeerr  --  223333119922))  

UUDDIINN::  2222223333119922AAOOAAPPZZKK44999911  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii  

DDaattee::  3300..0055..22002222  
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““AANNNNEEXXUURREE  BB””  ttoo  tthhee  IInnddeeppeennddeenntt  AAuuddiittoorr’’ss  RReeppoorrtt  ooff  eevveenn  ddaattee  oonn  tthhee  

SSttaannddaalloonnee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  ooff  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  

  
RReeppoorrtt  oonn  tthhee  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrroollss  uunnddeerr  CCllaauussee  ((ii))  ooff  SSuubb--sseeccttiioonn  33  

ooff  SSeeccttiioonn  114433  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  ((““tthhee  AAcctt””))  

  

WWee  hhaavvee  aauuddiitteedd  tthhee  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  ooff  MM//ss  

AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  ((““tthhee  CCoommppaannyy””))  aass  ooff  MMaarrcchh  3311,,  22002222  iinn  

ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  oouurr  aauuddiitt  ooff  tthhee  ssttaannddaalloonnee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  oonn  tthhaatt  ddaattee..  

  

MMaannaaggeemmeenntt’’ss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrroollss  

  

TThhee  CCoommppaannyy’’ss  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  

iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  

ccrriitteerriiaa  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  eesssseennttiiaall  ccoommppoonneennttss  ooff  

iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  ssttaatteedd  iinn  tthhee  GGuuiiddaannccee  NNoottee  oonn  AAuuddiitt  ooff  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  

CCoonnttrroollss  oovveerr  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CChhaarrtteerreedd  

AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa..  TThheessee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinncclluuddee  tthhee  ddeessiiggnn,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aaddeeqquuaattee  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  tthhaatt  wweerree  ooppeerraattiinngg  

eeffffeeccttiivveellyy  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhee  oorrddeerrllyy  aanndd  eeffffiicciieenntt  ccoonndduucctt  ooff  iittss  bbuussiinneessss,,  

iinncclluuddiinngg  aaddhheerreennccee  ttoo  ccoommppaannyy’’ss  ppoolliicciieess,,  tthhee  ssaaffeegguuaarrddiinngg  ooff  iittss  aasssseettss,,  tthhee  

pprreevveennttiioonn  aanndd  ddeetteeccttiioonn  ooff  ffrraauuddss  aanndd  eerrrroorrss,,  tthhee  aaccccuurraaccyy  aanndd  ccoommpplleetteenneessss  

ooff  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  rreeccoorrddss,,  aanndd  tthhee  ttiimmeellyy  pprreeppaarraattiioonn  ooff  rreelliiaabbllee  ffiinnaanncciiaall  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133..    

  

AAuuddiittoorrss’’  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  

OOuurr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  ttoo  eexxpprreessss  aann  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  CCoommppaannyy''ss  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  

ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  bbaasseedd  oonn  oouurr  aauuddiitt..  WWee  ccoonndduucctteedd  oouurr  aauuddiitt  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  GGuuiiddaannccee  NNoottee  oonn  AAuuddiitt  ooff  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrroollss  OOvveerr  

FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  ((tthhee  ““GGuuiiddaannccee  NNoottee””))  aanndd  tthhee  SSttaannddaarrddss  oonn  AAuuddiittiinngg,,  

iissssuueedd  bbyy  IICCAAII  aanndd  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  114433((1100))  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aann  aauuddiitt  ooff  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  

ccoonnttrroollss,,  bbootthh  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aann  aauuddiitt  ooff  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrroollss  aanndd,,  bbootthh  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa..  TThhoossee  SSttaannddaarrddss  aanndd  

tthhee  GGuuiiddaannccee  NNoottee  rreeqquuiirree  tthhaatt  wwee  ccoommppllyy  wwiitthh  eetthhiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ppllaann  

aanndd  ppeerrffoorrmm  tthhee  aauuddiitt  ttoo  oobbttaaiinn  rreeaassoonnaabbllee  aassssuurraannccee  aabboouutt  wwhheetthheerr  aaddeeqquuaattee  

iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  wwaass  eessttaabblliisshheedd  aanndd  

mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  iiff  ssuucchh  ccoonnttrroollss  ooppeerraatteedd  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  aallll  mmaatteerriiaall  rreessppeeccttss..  
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OOuurr  aauuddiitt  iinnvvoollvveess  ppeerrffoorrmmiinngg  pprroocceedduurreess  ttoo  oobbttaaiinn  aauuddiitt  eevviiddeennccee  aabboouutt  tthhee  

aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  ssyysstteemm  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  aanndd  

tthheeiirr  ooppeerraattiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss..  OOuurr  aauuddiitt  ooff  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  oovveerr  

ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  iinncclluuddeedd  oobbttaaiinniinngg  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  

ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg,,  aasssseessssiinngg  tthhee  rriisskk  tthhaatt  aa  mmaatteerriiaall  wweeaakknneessss  

eexxiissttss,,  aanndd  tteessttiinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  ooppeerraattiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  

iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  bbaasseedd  oonn  tthhee  aasssseesssseedd  rriisskk..  TThhee  pprroocceedduurreess  sseelleecctteedd  ddeeppeenndd  oonn  

tthhee  aauuddiittoorr’’ss  jjuuddggmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  rriisskkss  ooff  mmaatteerriiaall  

mmiissssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  wwhheetthheerr  dduuee  ttoo  ffrraauudd  oorr  eerrrroorr..  

  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  aauuddiitt  eevviiddeennccee  wwee  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  iiss  ssuuffffiicciieenntt  aanndd  

aapppprroopprriiaattee  ttoo  pprroovviiddee  aa  bbaassiiss  ffoorr  oouurr  aauuddiitt  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  iinntteerrnnaall  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  ssyysstteemm  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg..  

  

MMeeaanniinngg  ooff  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrroollss  oovveerr  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  

  

AA  ccoommppaannyy''ss  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrrooll  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  iiss  aa  pprroocceessss  

ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  rreeaassoonnaabbllee  aassssuurraannccee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  

rreeppoorrttiinngg  aanndd  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  eexxtteerrnnaall  ppuurrppoosseess  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  aaccccoouunnttiinngg  pprriinncciipplleess..  AA  ccoommppaannyy''ss  iinntteerrnnaall  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrrooll  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  iinncclluuddeess  tthhoossee  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  

tthhaatt  ((11))  ppeerrttaaiinn  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  rreeccoorrddss  tthhaatt,,  iinn  rreeaassoonnaabbllee  ddeettaaiill,,  

aaccccuurraatteellyy  aanndd  ffaaiirrllyy  rreefflleecctt  tthhee  ttrraannssaaccttiioonnss  aanndd  ddiissppoossiittiioonnss  ooff  tthhee  aasssseettss  ooff  

tthhee  ccoommppaannyy;;  ((22))  pprroovviiddee  rreeaassoonnaabbllee  aassssuurraannccee  tthhaatt  ttrraannssaaccttiioonnss  aarree  rreeccoorrddeedd  

aass  nneecceessssaarryy  ttoo  ppeerrmmiitt  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  aaccccoouunnttiinngg  pprriinncciipplleess,,  aanndd  tthhaatt  rreecceeiippttss  aanndd  eexxppeennddiittuurreess  ooff  

tthhee  ccoommppaannyy  aarree  bbeeiinngg  mmaaddee  oonnllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aauutthhoorriizzaattiioonnss  ooff  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy;;  aanndd  ((33))  pprroovviiddee  rreeaassoonnaabbllee  

aassssuurraannccee  rreeggaarrddiinngg  pprreevveennttiioonn  oorr  ttiimmeellyy  ddeetteeccttiioonn  ooff  uunnaauutthhoorriizzeedd  aaccqquuiissiittiioonn,,  

uussee,,  oorr  ddiissppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ccoommppaannyy''ss  aasssseettss  tthhaatt  ccoouulldd  hhaavvee  aa  mmaatteerriiaall  eeffffeecctt  oonn  

tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss..  

  

IInnhheerreenntt  LLiimmiittaattiioonnss  ooff  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrroollss  oovveerr  FFiinnaanncciiaall  

RReeppoorrttiinngg  

  

BBeeccaauussee  ooff  tthhee  iinnhheerreenntt  lliimmiittaattiioonnss  ooff  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  

rreeppoorrttiinngg,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoolllluussiioonn  oorr  iimmpprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  

oovveerrrriiddee  ooff  ccoonnttrroollss,,  mmaatteerriiaall  mmiissssttaatteemmeennttss  dduuee  ttoo  eerrrroorr  oorr  ffrraauudd  mmaayy  ooccccuurr  

aanndd  nnoott  bbee    ddeetteecctteedd..  AAllssoo,,  pprroojjeeccttiioonnss  ooff  aannyy  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  

ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  ttoo  ffuuttuurree  ppeerriiooddss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rriisskk  tthhaatt  tthhee  

iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrrooll  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  mmaayy  bbeeccoommee  iinnaaddeeqquuaattee  

bbeeccaauussee  ooff  cchhaannggeess  iinn  ccoonnddiittiioonnss,,  oorr  tthhaatt  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  

ppoolliicciieess  oorr  pprroocceedduurreess  mmaayy  ddeetteerriioorraattee..    
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OOppiinniioonn  

  

IInn  oouurr  ooppiinniioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass,,  iinn  aallll  mmaatteerriiaall  rreessppeeccttss,,  aann  aaddeeqquuaattee  iinntteerrnnaall  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrroollss  ssyysstteemm  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  aanndd  ssuucchh  iinntteerrnnaall  ffiinnaanncciiaall  

ccoonnttrroollss  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  wweerree  ooppeerraattiinngg  eeffffeeccttiivveellyy  aass  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222,,  

bbaasseedd  oonn  tthhee  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  oovveerr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  ccrriitteerriiaa  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  

CCoommppaannyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  eesssseennttiiaall  ccoommppoonneennttss  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  ssttaatteedd  iinn  tthhee  

GGuuiiddaannccee  NNoottee  oonn  AAuuddiitt  ooff  IInntteerrnnaall  FFiinnaanncciiaall  CCoonnttrroollss  OOvveerr  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  aanndd  jjooiinnttllyy  ccoonnttrroolllleedd  

ccoommppaanniieess,,  wwhhiicchh  aarree  ccoommppaanniieess  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  IInnddiiaa,,  aass  ooff  tthhaatt  ddaattee..  

  
FFoorr  MM//ss  JJVV  RRaammaannuujjaamm  &&CCoo..    

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss,,  

((FFiirrmm  RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  ––  000022994477SS))  

  SSdd//--  

SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa  

PPaarrttnneerr  

MMeemmbbeerrsshhiipp  NNuummbbeerr  --  223333119922))  

UUDDIINN::  2222223333119922AAOOAAPPZZKK44999911  

PPllaaccee::  CChheennnnaaii  

DDaattee::  3300..0055..22002222  



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
93 

  BBAALLAANNCCEE  SSHHEEEETT  AASS  AATT  MMAARRCCHH  3311,,  22002222    

  PPaarrttiiccuullaarrss  NNoottee  NNoo..  AAss  aatt  
3311..0033..22002222  

RRss..  

AAss  aatt  
3311..0033..22002211  

RRss..  

  

  AASSSSEETTSS          
11  FFiinnaanncciiaall  AAsssseettss          
aa))  CCaasshh  aanndd  ccaasshh  eeqquuiivvaalleennttss  11  ((aa))  33,,2299,,994400  3322,,3355,,880033    
bb))  BBaannkk  bbaallaanncceess  ootthheerr  tthhaann  CCaasshh  aanndd  CCaasshh  EEqquuiivvaalleennttss  11  ((bb))  1100,,6600,,339977  ((1177,,6666,,008888))    
cc))  DDeerriivvaattiivvee  FFiinnaanncciiaall  IInnssttrruummeennttss    --  --    
dd))  RReecceeiivvaabblleess          
  ((ii))    TTrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  11  ((dd  ii))  3355,,0022,,335544  --    
  ((iiii))  OOtthheerr  RReecceeiivvaabblleess  11  ((dd  iiii))  2266,,0011,,226677  44,,9977,,4422,,449900    
ee))  LLooaannss  11  ((ee))  33,,7755,,1166,,220099  44,,0022,,0099,,991166    
ff))  IInnvveessttmmeennttss  11  ((ff))  33,,9988,,7700,,449955  6644,,6688,,883333    
gg))  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  aasssseettss  11  ((gg))  44,,7777,,4422,,995500  --    
hh))  NNoonn--CCuurrrreenntt  AAsssseett  hheelldd  ffoorr  ssaallee    --  --    
22  NNoonn--ffiinnaanncciiaall  AAsssseettss          
aa))  IInnvveennttoorriieess    --  --    
bb))  CCuurrrreenntt  TTaaxx  AAsssseettss  ((NNeett))    --  --    
cc))  DDeeffeerrrreedd  TTaaxxeess    --  --    
dd))  IInnvveessttmmeenntt  pprrooppeerrttyy    --  --    
ee))  BBiioollooggiiccaall  AAsssseettss  ootthheerr  tthhaann  BBeeaarreerr  PPllaannttss    --  --    
ff))  PPrrooppeerrttyy,,  PPllaanntt  aanndd  EEqquuiippmmeenntt  22  ((ff))  99,,7700,,006688  1133,,4455,,991155    
gg))  CCaappiittaall  WWoorrkk--iinn--pprrooggrreessss    --  --    
hh))  IInnttaannggiibbllee  AAsssseettss  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt    --  --    
ii))  GGooooddwwiillll    --  --    
jj))  OOtthheerr  IInnttaannggiibbllee  AAsssseettss    --  --    
kk))  OOtthheerr  nnoonn--ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  22  ((kk))  1177,,5522,,222299  --    

  TToottaall  AAsssseettss    1133,,5533,,4455,,990099  99,,9922,,3366,,886699    

  LLIIAABBIILLIITTIIEESS  AANNDD  EEQQUUIITTYY          
  LLIIAABBIILLIITTIIEESS          
11  FFiinnaanncciiaall  LLiiaabbiilliittiieess          
aa))  DDeerriivvaattiivvee  FFiinnaanncciiaall  IInnssttrruummeennttss    --  --    
bb))  PPaayyaabblleess    --  --    
  ((II))TTrraaddee  ppaayyaabblleess          
  ((ii))      ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess    --  --    
  ((iiii))    ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  ccrreeddiittoorrss  ootthheerr  tthhaann  mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ssmmaallll  

eenntteerrpprriisseess  
  3366,,4466,,889900  --    

  ((IIII))  OOtthheerr  PPaayyaabblleess          
  ((ii))      ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess    --  --    
  ((iiii))    ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  ccrreeddiittoorrss  ootthheerr  tthhaann  mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ssmmaallll  

eenntteerrpprriisseess  
11  ((bb  ((IIII))  ((ii))  22,,1133,,884422  44,,2255,,225599    

cc))  DDeebbtt  SSeeccuurriittiieess    --  --    
dd))  BBoorrrroowwiinnggss  ((OOtthheerr  tthhaann  DDeebbtt  SSeeccuurriittiieess))  11((dd))  --  88,,1100,,000000    
ee))  DDeeppoossiittss    --  --    
ff))  SSuubboorrddiinnaatteedd  LLiiaabbiilliittiieess    --  --    
gg))  OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess    --  --    
22  NNoonn--FFiinnaanncciiaall  LLiiaabbiilliittiieess    --  --    
aa))  CCuurrrreenntt  TTaaxx  LLiiaabbiilliittyy  ((NNeett))    --  --    
bb))  PPrroovviissiioonnss  22((bb))  11,,1122,,118844  11,,3366,,226611    
cc))  DDeeffeerrrreedd  TTaaxx  LLiiaabbiilliittiieess’’  ((NNeett))    3355,,1199,,884400  --    
dd))  OOtthheerr  nnoonn--ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  22((dd))  1111,,6677,,772244  1111,,6677,,772233    
33  EEQQUUIITTYY    --  --    
aa))  EEqquuiittyy  SShhaarree  ccaappiittaall  33  ((aa))  1111,,9955,,0099,,000000  1111,,9955,,0099,,000000    
bb))  OOtthheerr  EEqquuiittyy  ((RReeffeerr  ssttaatteemmeenntt  oonn  CChhaannggeess  ttoo  EEqquuiittyy))  33  ((bb))  7711,,7766,,443300  ((22,,2288,,1111,,337744))    

  TToottaall  LLiiaabbiilliittiieess  aanndd  EEqquuiittyy    1133,,5533,,4455,,990099  99,,9922,,3366,,886699    

  NNootteess  11  ttoo  1111  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  SSiiggnniiffiiccaanntt  AAccccoouunnttiinngg  PPoolliicciieess  aanndd  BBaassiiss  ooff  PPrreeppaarraattiioonn  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthheessee  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss..    

  BByy  oorrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd    
MM//ss..  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  

AAss  ppeerr  oouurr  RReeppoorrtt  ooff  eevveenn  ddaattee    

  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  
WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr                                                                  
DDIINN..0066993322444488  

  
SSdd//--  

  

MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  
CChhiieeff  FFiinnnnaanncciiaall  OOffffiicceerr            

  
SSdd//--  

  

FFoorr  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  
CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  

FFRRNN  000022994477SS  
SSdd//--  

((SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa))  
PPaarrttnneerr  

MM..NNoo..223333119922  
  

  

MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  
DDiirreeccttoorr  
DDIINN..  0011220088991133                                                    

  
SSdd//--  

  

MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa    JJyyoottssnnaa  SS  
CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  

  
SSdd//--  

  

PPllaaccee  ::  CChheennnnaaii  
DDaattee::  3300..0055..22002222  
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  SSTTAATTEEMMEENNTT  OOFF  PPRROOFFIITT  AANNDD  LLOOSSSS  FFOORR  TTHHEE  YYEEAARR  EENNDDEEDD  3311||0033||22002222    

  PPaarrttiiccuullaarrss  NNoottee  
NNoo  

22002200  ––  2222  
RRss..  

22002200  ––  2211  
RRss..  

  

  SSaalleess  66  3355,,0022,,335544  3388,,5577,,666677  
OOtthheerr  IInnccoommee    3344,,5500,,228888  3366,,0066,,443355  

TToottaall  IInnccoommee    6699,,5522,,664422  7744,,6644,,110022  

EExxppeennsseess        
CCoosstt  ooff  mmaatteerriiaallss  ccoonnssuummeedd    --  --  
PPuurrcchhaassee  ooff  ssttoocckk  --  iinn  --  ttrraaddee    3333,,8800,,220000  3377,,3311,,225500  
CChhaannggeess  iinn  iinnvveennttoorriieess  aanndd  ffiinniisshheedd  ggooooddss    --  --  
EEmmppllooyyeeee  bbeenneeffiitt  eexxppeennsseess  77  1133,,1100,,226644  77,,9988,,440022  
FFiinnaannccee  ccoossttss  88  1100  115566  
DDeepprreecciiaattiioonn  99  44,,1155,,224477  55,,9999,,998811  
OOtthheerr  eexxppeennsseess  1100  1177,,4400,,993399  9900,,2288,,227799  

TToottaall  eexxppeennsseess    6688,,4466,,666600  11,,4411,,5588,,006688  

PPrrooffiitt//((LLoossss))  bbeeffoorree  eexxcceeppttiioonnaall  iitteemmss  aanndd  ttaaxx    11,,0055,,998822  ((6666,,9933,,996666))  
EExxcceeppttiioonnaall  iitteemmss    --  --  

PPrrooffiitt//((LLoossss))  aafftteerr  eexxcceeppttiioonnaall  iitteemmss  aanndd  bbeeffoorree  ttaaxx    11,,0055,,998822  ((6666,,9933,,996666))  

TTaaxx  eexxppeennssee::        

PPrriioorr  PPeerriioodd  TTaaxx    --  ((7788,,113399))  
CCuurrrreenntt  ttaaxx    --  --  
DDeeffeerrrreedd  ttaaxx    ((11,,9977,,009977))  --  
MMAATT  ccrreeddiitt    --  --  

IInnccoommee  ttaaxx  eexxppeennssee    ((11,,9977,,009977))  ((7788,,113399))  

PPrrooffiitt//((LLoossss))  aafftteerr  ttaaxx  ((AA))    33,,0033,,007799  ((6666,,1155,,882277))  

OOtthheerr  ccoommpprreehheennssiivvee  iinnccoommee  ((''OOCCII''))        
IItteemmss  tthhaatt  wwiillll  nnoott  bbee  rreeccllaassssiiffiieedd  ssuubbsseeqquueennttllyy  ttoo  pprrooffiitt  oorr  
lloossss  

  --  --  

IItteemmss  tthhaatt  wwiillll  bbee  rreeccllaassssiiffiieedd  ssuubbsseeqquueennttllyy  ttoo  pprrooffiitt  oorr  lloossss    --  --  
PPrrooffiitt//((LLoossss))  oonn  FFaaiirr  VVaalluuaattiioonn  ooff  EEqquuiittyy  IInnvveessttmmeennttss    22,,9966,,8844,,772255  88,,0000,,226688  

TToottaall  ootthheerr  ccoommpprreehheennssiivvee  iinnccoommee  nnoott  ttoo  bbee  
rreeccllaassssiiffiieedd  ssuubbsseeqquueennttllyy  ttoo  pprrooffiitt  oorr  lloossss  ((BB))  

  22,,9966,,8844,,772255  88,,0000,,226688  

TToottaall  ccoommpprreehheennssiivvee  iinnccoommee  ffoorr  tthhee  yyeeaarr    ((AA++BB))    22,,9999,,8877,,880044  ((5588,,1155,,555599))  

EEaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree        

BBaassiicc  eeaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree  ((₹₹))    00..0033  ((00..5555))  
DDiilluutteedd  eeaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree  ((₹₹))    00..0033  ((00..5555))  

  NNootteess  11  ttoo  1111  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthheessee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss..    

BByy  oorrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  
MM//ss..  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  

AAss  ppeerr  oouurr  RReeppoorrtt  ooff  eevveenn  
ddaattee  

MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  
WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr                                                                  
DDIINN..0066993322444488  

  
SSdd//--  

  

MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  
CChhiieeff  FFiinnnnaanncciiaall  
OOffffiicceerr          

  
SSdd//--  

  

FFoorr  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  
CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  

FFRRNN  000022994477SS  
SSdd//--  

((SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa))  
PPaarrttnneerr  

MM..NNoo..223333119922  

MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  
SSaammppaatthhllaall  
DDiirreeccttoorr  
DDIINN..  0011220088991133                                                    

SSdd//--  
  

MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa    
JJyyoottssnnaa  SS  
CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  
  

SSdd//--  
  

PPllaaccee  ::  CChheennnnaaii  
DDaattee::  3300..0055..22002222  
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bb..  OOtthheerr  eeqquuiittyy  

  PPaarrttiiccuullaarrss  

RREESSEERRVVEE  AANNDD  SSUURRPPLLUUSS  

SSeeccuurriittiieess  
PPrreemmiiuumm  

RReettaaiinneedd  
EEaarrnniinnggss  

OOtthheerr  
CCoommpprreehheennssiivvee  

IInnccoommee  
TToottaall  

  

BBaallaannccee  aass  aatt  11  AApprriill  22002200  --  ((11,,9911,,2200,,333366))  2211,,2244,,552211  ((11,,6699,,9955,,881155))  

FFoorr  tthhee  FF..YY..  22002200  --  22002211    --  --  --  

TToottaall  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee  --  ((6666,,1155,,882277))  ((88,,0000,,226688))  ((5588,,1155,,555599))  

TTrraannssffeerr  ffrroomm  RReettaaiinneedd  EEaarrnniinnggss  --  --  --  --  

BBaallaannccee  aass  aatt  3311sstt  MMaarrcchh  22002211  --  ((22,,5577,,3366,,116633))  2299,,2244,,778899  ((22,,2288,,1111,,337744))  

BBaallaannccee  aass  aatt  11  AApprriill  22002211  --  ((22,,5577,,3366,,116633))  2299,,2244,,778899  ((22,,2288,,1111,,337744))  

FFoorr  tthhee  FF..YY..  22002211  --  22002222  --  --  --  --  

TToottaall  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee  --  33,,0033,,007799  22,,9966,,8844,,772255  22,,9999,,8877,,880044  

TTrraannssffeerr  ffrroomm  RReettaaiinneedd  EEaarrnniinnggss  --  --  --  --  

BBaallaannccee  aass  aatt  3311sstt  MMaarrcchh  22002222  --  ((22,,5544,,3333,,008844))  33,,2266,,0099,,551144  7711,,7766,,443300  

    

  

BByy  oorrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  
MM//ss..  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  

AAss  ppeerr  oouurr  RReeppoorrtt  ooff  eevveenn  ddaattee  

MMrr..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  
WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  
DDIINN..0066993322444488  

  
SSdd//--  

  

MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  
CChhiieeff  FFiinnnnaanncciiaall  
OOffffiicceerr  

  

  
SSdd//--  

  

FFoorr  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  
CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  

FFRRNN  000022994477SS  
SSdd//--  

((SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa))  
PPaarrttnneerr  

MM..NNoo..223333119922  

MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  
SSaammppaatthhllaall  
DDiirreeccttoorr  
DDIINN..  0011220088991133  

  
SSdd//--  

  

MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa    
JJyyoottssnnaa  SS  
CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  
  

  
SSdd//--  

  

  
PPllaaccee  ::  CChheennnnaaii  
DDaattee::  3300..0055..22002222  

SSttaatteemmeenntt  ooff  CChhaannggeess  iinn  EEqquuiittyy  FFoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  3311  MMaarrcchh  22002222  

  

aa..  EEqquuiittyy  sshhaarree  ccaappiittaall  RRss..  

BBaallaannccee  aass  aatt  11  AApprriill  22002200  112200000000000000  

CChhaannggeess  iinn  eeqquuiittyy  sshhaarree  ccaappiittaall  dduurriinngg  22002200  ––  22002211  --  

BBaallaannccee  aass  aatt  3311  MMaarrcchh  22002211  112200000000000000  

CChhaannggeess  iinn  eeqquuiittyy  sshhaarree  ccaappiittaall  dduurriinngg  22002211  --  22002222  --  

BBaallaannccee  aass  aatt  3311  MMaarrcchh  22002222  112200000000000000  
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  CCAASSHH  FFLLOOWW  SSTTAATTEEMMEENNTT    
AANNNNEEXXEEDD  TTOO  TTHHEE  BBAALLAANNCCEE  SSHHEEEETT  FFOORR  TTHHEE  YYEEAARR  EENNDDEEDD  3311||0033||22002222  

  

  PPaarrttiiccuullaarrss  NNoo  3311||0033||22002222  
RRss..  

3311||0033||22002211  
RRss..  

  

AA  CCaasshh  FFllooww  FFrroomm  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess          
  
  

NNeett  PPrrooffiitt  bbeeffoorree  ttaaxx  aanndd  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  iitteemmss    11,,0055,,998822  ((6666,,9933,,996666))    
AAddjjuussttmmeennttss  ffoorr::        
AAdddd::        
MMiisscceellllaanneeoouuss    EExxppeennddiittuurree  WW//ooffff    --  --  
DDeepprreecciiaattiioonn    44,,1155,,224477  55,,9999,,998811  
PPrrooffiitt  //  LLoossss  oonn  FFaaiirr  VVaalluuaattiioonn  ooff  EEqquuiittyy  IInnvveessttmmeennttss    22,,9966,,8844,,772255  88,,0000,,226688  
IInntteerreesstt    --  --  
LLeessss::        
DDeeffeerrrreedd  ttaaxx    AAddjjuussttmmeennttss    3377,,1166,,993377  --  
SSttaattuuttoorryy  PPrroovviissiioonn    --  --  

    33,,3399,,2222,,889911  ((5522,,9933,,771177))  
OOppeerraattiinngg  PPrrooffiitt  bbeeffoorree  wwoorrkkiinngg  CCaappiittaall  CChhaannggeess        
LLeessss::  IInnccrreeaassee  iinn  CCuurrrreenntt  AAsssseettss    ((33,,6655,,6644,,226655))    
AAdddd::  IInnccrreeaassee  iinn  ccuurrrreenntt  LLiiaabbiilliittiieess    2266,,0011,,339966    
AAdddd    ::  DDeeccrreeaassee  iinn  CCuurrrreenntt  AAsssseettss    --  9988,,2244,,888800  
LLeessss  ::  DDeeccrreeaassee  iinn  ccuurrrreenntt  LLiiaabbiilliittiieess    --  3388,,6600,,883399  
CCaasshh  GGeenneerraatteedd  ffrroomm  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess    3399,,997788  66,,7700,,332244  
LLeessss::  TTaaxx  PPaaiidd    --  ((7788,,113399))  
CCaasshh  FFllooww  FFrroomm  OOppeerraattiinngg  aaccttiivviittiieess  AA  3399,,997788  1166,,2255,,332244  

BB  CCaasshh  FFllooww  FFrroomm  IInnvveessttiinngg  AAccttiivviittiieess        
  PPuurrcchhaassee  ooff  FFiixxeedd  AAsssseettss    3399,,440000  --  

SSaallee  ooff  FFiixxeedd  AAsssseettss    --  --  

CCaasshh  FFllooww  FFrroomm  IInnvveessttmmeenntt  AAccttiivviittiieess  BB  3399,,440000  --  
CC  CCaasshh  FFllooww  FFrroomm  FFiinnaanncciinngg  AAccttiivviittiieess        
  RReeppaayymmeenntt  ooff  BBoorrrroowwiinngg    --  --  

PPrroocceeeeddss  ffrroomm  BBoorrrroowwiinngg    --  --  
IInntteerreesstt  PPaaiidd    --  --  
CCaasshh  FFllooww  FFrroomm  FFiinnaanncciinngg  AAccttiivviittiieess  CC  --  --  

        
IInnccrreeaassee  //  ((DDeeccrreeaassee))  iinn  ccaasshh  aanndd  ccaasshh  eeqquuiivvaalleenntt      ((AA++BB++CC))  7799,,337788  77,,4488,,446633  

CCaasshh  aanndd  ccaasshh  EEqquuiivvaalleennttss  aass  oonn  3311..0033..22002211    1144,,6699,,771155  77,,2211,,225522  
CCaasshh  aanndd  ccaasshh  EEqquuiivvaalleennttss  aass  oonn  3311..0033..22002222    1133,,9900,,333377  1144,,6699,,771155  
NNeett  IInnccrreeaassee//((DDeeccrreeaassee))  iinn  CCaasshh  BBaallaanncceess    7799,,337788  77,,4488,,446633  

WWee  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthhee  aabboovvee  SSttaanndd  AAlloonnee  CCaasshh  FFllooww  SSttaatteemmeenntt  ooff  MM//ss..  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..CCoomm  
LLiimmiitteedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddeedd  3311..0033..22002222..    TThhee  SSttaatteemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy,,  IInn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  AASS--33  aanndd  iiss  bbaasseedd  oonn  aanndd  ddeerriivveedd  ffrroomm  aanndd  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee,,  
aanndd  iiss    IInn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  pprrooffiitt  aanndd  LLoossss  aa//cc  aanndd  BBaallaannccee  sshheeeett  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ccoovveerreedd  bbyy  mmyy  
rreeppoorrtt  ddaatteedd  3300tthh  MMaayy  22002222  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  

BByy  oorrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  
MM//ss..  AAsshhrraamm  OOnnlliinnee..ccoomm  LLiimmiitteedd  

AAss  ppeerr  oouurr  RReeppoorrtt  ooff  eevveenn  
ddaattee  

MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  
WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr                                                                  
DDIINN..0066993322444488  

  
SSdd//--  

  

MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  
CChhiieeff  FFiinnnnaanncciiaall  OOffffiicceerr          
  

  
SSdd//--  

  

FFoorr  JJ  VV  RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo..,,  
CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  

FFRRNN  000022994477SS  
SSdd//--  

((SSrrii  NNaarraayyaannaa  JJaakkhhoottiiaa))  
PPaarrttnneerr  

MM..NNoo..223333119922  

MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  
SSaammppaatthhllaall  
DDiirreeccttoorr  
DDIINN..  0011220088991133                                                    

  
SSdd//--  

  

MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa    
JJyyoottssnnaa  SS  
CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  
  

  
SSdd//--  

  

  PPllaaccee  ::  CChheennnnaaii  
DDaattee::  3300..0055..22002222  
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SSCCHHEEDDUULLEESS  OOFF  BBAALLAANNCCEE  SSHHEEEETTSS  AASS  AATT  MMAARRCCHH  3311,,  22002222  

AASSSSEETTSS  

NNoottee  
NNoo  

SSuubb  
SScchh  NNoo  

PPaarrttiiccuullaarrss  
  22002211  --  2222                                            

RRss..    
  22002200  --  2211                                              

RRss..    

II      FFIINNAANNCCIIAALL  AASSSSEESSTTSS          

ee      LLOOAANNSS          

        SSeeccuurreedd,,  CCoonnssiiddeerreedd  GGoooodd          

                                --  TToo  RReellaatteedd  PPaarrttiieess                                                --                                                      --        

                                --  TToo  OOtthheerr  PPaarrttiieess                                                --                                                      --        

        SSuubb  TToottaall  --  AA                                                --                                                      --        

        UUnn  SSeeccuurreedd,,  CCoonnssiiddeerreedd  GGoooodd          

                                --  TToo  RReellaatteedd  PPaarrttiieess                1144,,555544,,995588                      1188,,443322,,665544    

                                --  TToo  OOtthheerr  PPaarrttiieess                2222,,996611,,225511                    2211,,777777,,226622    

        SSuubb  TToottaall  --  BB              3377,,551166,,220099                    4400,,220099,,991166    

                    

        TToottaall  ((AA++BB))              3377,,551166,,220099                    4400,,220099,,991166    

ff      IINNVVEESSTTMMEENNTTSS          

        QQuuootteedd  IInnvveessttmmeennttss  iinn  EEqquuiittyy  IInnssttrruummeennttss::          

        MM//ss..  KKrreeoonn  FFiinnnnaanncciiaall  SSeerrvviicceess  LLttdd                                                                    3399,,887700,,449955                          66,,446688,,883333    

        TToottaall  --  AA              3399,,887700,,449955                        66,,446688,,883333    

gg      OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  AAsssseettss          

        AAddvvaanncceess                4477,,551155,,000000                      4477,,551177,,000000    

        DDeeppoossiittss                            222277,,995500                                551188,,330088    

        TToottaall              4477,,774422,,995500                    4488,,003355,,330088    

kk      OOtthheerr  NNoonn  --  FFiinnaanncciiaall  AAsssseettss          

        TTDDSS  RReecceeiivvaabblleess                      11,,775522,,222299                          11,,770077,,118822    

        TToottaall                  11,,775522,,222299                        11,,770077,,118822    

IIII      NNOONN  --  FFIINNAANNCCIIAALL  AASSSSEETTSS          

ff      PPRROOPPEERRTTYY,,  PPLLAANNTT  AANNDD  EEQQUUIIPPMMEENNTT          

        GGrroossss  BBlloocckk          

        OOppeenniinngg  BBaallaannccee                      33,,000000,,006677                          33,,000000,,006677    

        AAdddd::  AAddddiittiioonnss                                  3399,,440000                                                  --        

        OOtthheerr  AAddjjuussttmmeennttss                                                --                                                      --        

        SSuubb  TToottaall                  33,,003399,,446677                        33,,000000,,006677    

        LLeessss::  DDiissppoossaallss                                                    --        

        GGrroossss  BBlloocckk  aatt  yyeeaarr  eenndd  ((aa))                  33,,003399,,446677                        33,,000000,,006677    

        LLeessss::  DDeepprreecciiaattiioonn          

        OOppeenniinngg  DDeepprreecciiaattiioonn                      11,,665544,,115522                          11,,005544,,117711    

        DDeepprreecciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  YYeeaarr                            441155,,224477                                559999,,998811    

        TToottaall  AAccccuummuullaatteedd  DDeepprreecciiaattiioonn  ((bb))                  22,,006699,,339999                        11,,665544,,115522    

                    

        NNeett  ccaarrrryyiinngg  vvaalluuee  ((aa))  --  ((bb))                          997700,,006688                        11,,334455,,991155    
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SSCCHHEEDDUULLEESS  OOFF  BBAALLAANNCCEE  SSHHEEEETTSS  AASS  AATT  MMAARRCCHH  3311,,  22002222  

NNoottee  
NNoo  

SSuubb    
SScchh  NNoo  

PPaarrttiiccuullaarrss  
  22002211  --  2222                                  

RRss..                                          
  22002200  --  2211                                  

RRss..                                          

11      FFIINNAANNCCIIAALL  LLIIAABBIILLIITTIIEESS          

((dd  II))      PPAAYYAABBLLEESS          

        ((II))TTrraaddee  ppaayyaabblleess          

        

((ii))      ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  
ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess  
                                                --                                                      --        

        
((iiii))    ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  ccrreeddiittoorrss  ootthheerr  tthhaann  
mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess  3366,,4466,,889900                                                --        

    
  

TToottaall                  3366,,4466,,889900                                                  --        

((dd  IIII))      ((IIII))  OOtthheerr  PPaayyaabblleess          

        

((ii))      ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  
ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess  
                                                --                                                      --        

        
((iiii))    ttoottaall  oouuttssttaannddiinngg  dduueess  ooff  ccrreeddiittoorrss  ootthheerr  tthhaann  
mmiiccrroo  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess    22,,1133,,884422                                44,,2255,,225599    

        TToottaall                        22,,1133,,884422                              44,,2255,,225599    

((dd))      BBOORRRROOWWIINNGGSS          

        SSeeccuurreedd,,  CCoonnssiiddeerreedd  GGoooodd          

                                --  FFrroomm  BBaannkkss          

                                --  FFrroomm  RReellaatteedd  PPaarrttiieess                                                --                                                      --        

                                --  FFrroomm  OOtthheerr  PPaarrttiieess                                                --                                                      --        

        SSuubb  TToottaall  --  AA                                                --                                                      --        

        UUnn  SSeeccuurreedd,,  CCoonnssiiddeerreedd  GGoooodd          

                                --  FFrroomm  BBaannkkss                                                --                                                      --        

                                --  FFrroomm  RReellaatteedd  PPaarrttiieess                                                --                                    881100,,000000    

                                --  FFrroomm  OOtthheerr  PPaarrttiieess                                                --                                                      --        

        SSuubb  TToottaall  --  BB                                                --                                    881100,,000000    

        
  

        

        GGrraanndd  TToottaall  ((aa++bb))                                                --                                    881100,,000000    

        
  

        

22      NNOONN  --  FFIINNAANNCCIIAALL  LLIIAABBIILLIITTIIEESS          

((bb))      PPRROOVVIISSIIOONNSS          

        SSaallaarryy  PPaayyaabbllee                                8833,,000000                                    9911,,000000    

        TTDDSS  PPaayyaabbllee                                      44,,118844                                    2200,,226611    

        PPrroovviissiioonn  ffoorr  AAuuddiitt  FFeeeess                                2255,,000000                                    2255,,000000    

        TToottaall                            111122,,118844                                113366,,226611    

((dd))      OOTTHHEERR  NNOONN  --  FFIINNAANNCCIIAALL  LLIIAABBIILLIITTIIEESS          

        PPrroovviissiioonn  FFoorr  LLiiaabbiilliittiieess                    11,,116677,,772244                          11,,116677,,772233    

        PPrroovviissiioonn  ffoorr  TTaaxx  --                                                  --        

        TToottaall              11,,116677,,772244                        11,,116677,,772233    
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NNOOTTEESS  TTOO  TTHHEE  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTAATTEEMMEENNTTSS  FFOORR  TTHHEE  YYEEAARR  EENNDDEEDD  3311||0033||22002222  

NNoottee  
NNoo  

PPAARRTTIICCUULLAARRSS  
NNoo..  ooff    
sshhaarreess  

22002211  ––  2222  
RRss..  

22002200  --  2211  
RRss..  11..  FFIINNAANNCCIIAALL  LLIIAABBIILLIITTIIEESS  

33..  EEQQUUIITTYY  SSHHAARREE  CCAAPPIITTAALL  

aa))  AAUUTTHHOORRIISSEEDD  CCAAPPIITTAALL        

  EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  RRss..  1100//--  EEaacchh  VVoottiinngg  RRiigghhttss  11,,2200,,0000,,000000  1122,,0000,,0000,,000000  1122,,0000,,0000,,000000  
  

  IISSSSUUEEDD,,  SSUUBBSSCCRRIIBBEEDD  AANNDD  CCAALLLLEEDD  UUPP        

  EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  RRss..  1100//--  EEaacchh  11,,2200,,0000,,000000  1122,,0000,,0000,,000000  1122,,0000,,0000,,000000  
  

  PPAAIIDD  UUPP  CCAAPPIITTAALL        

  EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  RRss..  1100//--  ((FFuullllyy  PPaaiidd))  11,,2200,,0000,,000000  1122,,0000,,0000,,000000  1122,,0000,,0000,,000000  

  LLeessss::  CCaallllss  iinn  AArrrreeaarrss  ((FFrroomm  DDiirreeccttoorrss  --  NNiill))    44,,9911,,000000  44,,9911,,000000  

  TToottaall    1111,,9955,,0099,,000000  1111,,9955,,0099,,000000  

  SShhaarreehhoollddeerrss  hhoollddiinngg  mmoorree  tthhaann  55  %%  EEqquuiittyy  SShhaarreess  

  NNaammee  ooff  tthhee  SShhaarree  HHoollddeerrss  22002211    --  22002222    
NNooss  

%%  22002200    --  22002211    
NNooss  

%%  

  JJaaiijjaasshh  TTaattiiaa  1166,,7755,,220000  1133..9966  1166,,7755,,220000  1133..9966  

  BBhhaarraatt  JJaaiinn  TTaattiiaa  99,,0000,,440000  77..55  99,,0000,,440000  77..55  

  TToottaall  2255,,7755,,660000  2211..4466  2255,,7755,,660000  2211..4466  

    

bb))  OOTTHHEERR  EEQQUUIITTYY  RREESSUURRVVEESS  AANNDD  SSUURRPPLLUUSS  

  
PPaarrttiiccuullaarrss  

RReettaaiinneedd  
EEaarrnniinnggss                                                      

RRss..  

TToottaall                                                                                                                    
RRss..  

  SSeeccuurriittiieess  PPrreemmiiuumm      

  OOppeenniinngg  BBaallaannccee  --  --  

  CChhaannggeess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  --  --  

  CClloossiinngg  BBaallaannccee  ––  AA  --  --  

  RReettaaiinneedd  EEaarrnniinnggss      

  OOppeenniinngg  BBaallaannccee  ((2255,,7755,,3366,,116633))  ((11,,9911,,2200,,333366))  

  AAdddd::  PPrrooffiitt  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  33,,0033,,007799  ((6666,,1155,,882277))  

  CClloossiinngg  BBaallaannccee  ––  BB  ((2255,,443333,,008844))  ((22,,5577,,3366,,116633))  

  OOtthheerr  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee      

  OOppeenniinngg  BBaallaannccee  2299,,2244,,778899  2211,,2244,,552211  

  CChhaannggeess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22,,9966,,8844,,772255  88,,0000,,226688  

  CClloossiinngg  BBaallaannccee  --  CC  33,,2266,,0099,,551144  2299,,2244,,778899  

  TToottaall  RReesseerrvveess  ((AA++BB++CC))  7711,,7766,,443300  ((22,,2288,,1111,,337744))  

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
100 

  
  
  

  
  
  
  

NNOOTTEESS  TTOO  TTHHEE  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTAATTEEMMEENNTTSS  FFOORR  TTHHEE  YYEEAARR  EENNDDEEDD  3311||0033||22002222  

IINNCCOOMMEE  &&  EEXXPPEENNSSEESS  

NNoottee  

NNoo  
PPAARRTTIICCUULLAARRSS    22002211  --  2222                                                  22002200  --  2211                                                

VVII  
RReevveennuuee  ffrroomm  OOppeerraattiioonnss    

((ffoorr  ccoommppaanniieess  ootthheerr  tthhaann  aa  ffiinnaannccee  ccoommppaannyy))  
RRss..  RRss..  

66  SSaalleess  3355,,0022,,335544    3388,,5577,,666677  

    IInntteerreesstt  RReecceeiippttss                          3344,,0066,,110011                            3355,,8855,,118866    

  
OOtthheerr  IInnccoommee  4444,,118877  2211,,224499  

    TToottaall                    6699,,5522,,664422                        7744,,6644,,110022  

77  EEMMPPLLOOYYEEEE  BBEENNEEFFIITTSS  EEXXPPEENNSSEESS          

    SSaallaarriieess  aanndd  wwaaggeess  1133,,0066,,000000    77,,7755,,557711    

    SSttaaffff  wweellffaarree  eexxppeennsseess  44,,226644  2222,,883311  

    TToottaall  1133,,1100,,226644  77,,9988,,440022  

88  FFIINNAANNCCEE  CCOOSSTTSS          

  
IInntteerreesstt  PPaayymmeennttss    --  55008844  

    BBaannkk  CChhaarrggeess  1100      115566        

    TToottaall  115566        115566        

99  DDEEPPRREECCIIAATTIIOONN  &&  AAMMOORRTTIISSAATTIIOONN  OOFF  EEXXPPEENNSSEESS          

    DDeepprreecciiaattiioonn  ooff  TTaannggiibbllee  AAsssseettss  44,,1155,,224477    55,,9999,,998811    

    AAmmoorrttiizzaattiioonn  ooff  DDeeffeerrrreedd  RReevveennuuee  EExxppeennsseess  --    --    

      TToottaall  44,,1155,,224477    55,,9999,,998811    

1100  OOTTHHEERR  EEXXPPEENNSSEESS          

    AAddvveerrttiisseemmeenntt  1199,,118800  2266,,006655        

    AAuuddiitt  FFeeeess  2255,,000000                        2255,,000000    

  
BBaadd  DDeebbttss  --  11,,0033,,5566,,000077  

  
BBSSEE,,  NNSSDDLL  &&  CCDDSSLL  FFeeeess  44,,1133,,999900  44,,2233,,888855  

  
CCaarr  IInnssuurraannccee  8899,,334477  9977,,335544  

  
DDiirreeccttoorr  SSiittttiinngg  FFeeeess  2244,,000000  2288,,000000  

  
DDoommaaiinn,,    IInntteerrnneett,,    WWeebbssiittee  CChhaarrggeess  5577,,559911  6600,,665511  

  
EElleeccttrriicciittyy  CChhaarrggeess  7744,,220044  2288,,220055  

  
FFiilllliinngg  FFeeeess  44,,880000  1144,,660000  

  
GGeenneerraall  EExxppeennsseess  44,,6622,,447722  7788,,330033  

  
NNoonn  --  CCoommpplliiaannccee  FFeeeess  ((BBSSEE))  ((6688,,000000))  --  

  
PPrroocceessssiinngg  FFeeeess  8888,,991100  8866,,114488  

  
PPoossttaaggee,,  PPrriinnttiinngg  &&  SSttaattiioonnaarryy  66,,664400  11,,448888  

  
PPrrooffeessssiioonnaall  FFeeeess  11,,1188,,000000  11,,5599,,550000  

  
PPrroovviissiioonn  ffoorr  DDoouubbttffuull  DDeebbttss  --  ((2277,,2200,,220044))  

  
RReenntt,,  RRaatteess  &&  TTaaxxeess  33,,0000,,000000  33,,0000,,000000  

  
OOnnlliinnee  TTrraaddee  EExxppeennsseess  --  3377,,114411  

  
TTeelleepphhoonnee  EExxppeennsseess  1133,,220066  1133,,220000  

  
VVeehhiiccllee  EExxppeennsseess  11,,1111,,559999  77,,885511  

    TToottaall  1177,,4400,,993399    9900,,2233,,119955    
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NNOOTTEE  --  1111  

  

SS II GGNNII FF II CC AA NNTT   AA CC CC OOUU NNTT II NNGG   PP OOLL II CC II EE SS   AA NNDD  NN OOTT EE SS   FF OO RR MM II NNGG  

PP AA RR TT   OOFF   TT HHEE   AA CC CC OO UU NNTT SS   AA SS   AA TT  33 11 SS TT   MM AA RR CC HH  22 00 22 22   

  

BB RR II EE FF   DDEE SS CC RR II PP TT II OO NN  OOFF   TT HHEE   CC OOMM PP AA NN YY   AA NNDD  II TT SS   BB UU SS II NNEE SS SS  
  

MM//ss..  AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD,,  wwaass  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  IInnddiiaa,,  aanndd  iiss  

eennggaaggeedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  oonnlliinnee  aanndd  oofffflliinnee  ttrraaddiinngg  eettcc..,,  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  lliisstteedd  aatt  

BBoommbbaayy  SSttoocckk  EExxcchhaannggee  LLttdd  ((BBSSEE))..  

  

  BBAASSIISS  OOFF  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTAATTEEMMEENNTTSS  
  

11..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  IInnddiiaann  

AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  ((IINNDD  AASS))  ((aass  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaanniieess  ((IInnddiiaann  

AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss))  RRuulleess,,  22001155))  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  113333  ooff  tthhee  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133  aanndd  ootthheerr  rreeccooggnniizzeedd  aaccccoouunnttiinngg  pprraaccttiicceess  aanndd  ppoolliicciieess  

ttoo  tthhee  eexxtteenntt  aapppplliiccaabbllee..  

  

22..  UUssee  ooff  EEssttiimmaatteess::  --  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  

wwiitthh  IINNDD--AASS  rreeqquuiirriinngg  ttoo  mmaakkee  eessttiimmaatteess  aanndd  aassssuummppttiioonnss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  

rreeppoorrtteedd  aammoouunnttss  ooff  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  ((iinncclluuddiinngg  ccoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittiieess))  aanndd  

tthhee  rreeppoorrtteedd  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennsseess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

    RREEVVEENNUUEE  RREECCOOGGNNIITTIIOONN  
  

11..  SSaallee  ooff  ggooooddss::  --  SSaalleess  hhaavvee  bbeeeenn  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  bbooookkss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

iinnvvooiiccee  vvaalluuee  ((ggrroossss))  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  oonnllyy  oonn  ddeelliivveerryy  bbaassiiss  ooff  ggooooddss..  
  

22..  IInntteerreesstt  IInnccoommee  iiss  rreeccooggnniizzeedd  oonn  tthhee  ddaattee  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeccoommee  dduuee  oorr  

uuppoonn  rreecceeiipptt  wwhhiicchheevveerr  iiss  eeaarrlliieerr..  TThhee  IInntteerreesstt  iinnccoommee  iiss  rreeccooggnniizzeedd  oonn  

ggrroossss  bbaassiiss..  
  

33..  IInn  rreessppeecctt  ooff  ootthheerr  iinnccoommeess,,  aaccccrruuaall  ssyysstteemm  ooff  aaccccoouunnttiinngg  iiss  ffoolllloowweedd..  

  

  PPRROOPPEERRTTYY,,  PPLLAANNTT  AANNDD  EEQQUUIIPPMMEENNTT,,  DDEEPPRREECCIIAATTIIOONN  &&  IIMMPPAAIIRRMMEENNTT  
  

11..  PPrrooppeerrttyy  ppllaanntt  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  iiss  ssttaatteedd  aatt  ccoosstt  ((nneett  ooff  ttaaxx//  dduuttyy  ccrreeddiittss  

aavvaaiilleedd))  eexxcclluuddiinngg  tthhee  ccoossttss  ooff  ddaayy––ttoo––ddaayy  sseerrvviicciinngg,,  lleessss  aaccccuummuullaatteedd  

ddeepprreecciiaattiioonn  aanndd    
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aaccccuummuullaatteedd  iimmppaaiirrmmeenntt  iinn  vvaalluuee..  CCoosstt  iinncclluuddeess  pprrooffeessssiioonnaall  ffeeeess//  cchhaarrggeess  

rreellaatteedd  ttoo  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  ppllaanntt  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..  CChhaannggeess  iinn  tthhee  

eexxppeecctteedd  uusseeffuull  lliiffee  aarree  aaccccoouunntteedd  ffoorr  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  aammoorrttiizzaattiioonn  ppeerriioodd  

oorr  mmeetthhooddoollooggyy,,  aass  aapppprroopprriiaattee,,  aanndd  ttrreeaatteedd  aass  cchhaannggeess  iinn  aaccccoouunnttiinngg  

eessttiimmaatteess..  
  

22..  SSuubbsseeqquueenntt  eexxppeennddiittuurree  iinnccuurrrreedd,,  iiss  ccaappiittaalliizzeedd  oonnllyy  iiff  iitt  rreessuullttss  iinn  

eeccoonnoommiicc  uusseeffuull  lliiffee  bbeeyyoonndd  tthhee  oorriiggiinnaall  eessttiimmaattee..  
  

33..  DDeepprreecciiaattiioonn  iiss  pprroovviiddeedd  oonn  PPrrooppeerrttyy,,  PPllaanntt  aanndd  EEqquuiippmmeenntt  oonn  wwrriitttteenn  

ddoowwnn  vvaalluuee  mmeetthhoodd  aass  ppeerr  tthhee  rraatteess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ppaarrtt  CC  ooff  sscchheedduullee  IIII  ooff  

CCoommppaanniieess  AAcctt,,  22001133..  
  

44..  AAsssseettss  iinnddiivviidduuaallllyy  ccoossttiinngg  lleessss  tthhaann  oorr  eeqquuaall  ttoo  RRss..55,,000000  aarree  ffuullllyy  

ddeepprreecciiaatteedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  ooff  aaccqquuiissiittiioonn..  

  

  VVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  IINNVVEENNTTOORRYY  
 

FFiinniisshheedd  ggooooddss  aarree  ssttaatteedd  aatt  ““ccoosstt  oorr  nneett  rreeaalliizzaabbllee  vvaalluuee  wwhhiicchheevveerr  iiss  lloowweerr””..  

CCoosstt  ffoorrmmuullaa  uusseedd  iiss  wweeiigghhtteedd  aavveerraaggee  ccoosstt..  DDuuee  aalllloowwaannccee  iiss  eessttiimmaatteedd  aanndd  

mmaaddee  ffoorr  ddeeffeeccttiivvee  aanndd  oobbssoolleettee  iitteemmss,,  wwhheerreevveerr  nneecceessssaarryy,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppaasstt  

eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ggrroouupp..  
  

CCoosstt  ccoommpprriisseess  ooff  aallll  ccoosstt  ooff  ppuurrcchhaassee,,  ccoosstt  ooff  ccoonnvveerrssiioonn  aanndd  ootthheerr  ccoosstt  iinnccuurrrreedd  

iinn  bbrriinnggiinngg  tthhee  iinnvveennttoorriieess  ttoo  tthheeiirr  pprreesseenntt  llooccaattiioonn  aanndd  ccoonnddiittiioonn..  

  

 FFIINNAANNCCIIAALL  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  ––  IINNIITTIIAALL  RREECCOOGGNNIITTIIOONN 
 

DDaattee  ooff  rreeccooggnniittiioonn  
  

FFiinnaanncciiaall  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess,,  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  llooaannss,,  ddeebbtt  sseeccuurriittiieess,,  aanndd  

bboorrrroowwiinnggss  aarree  iinniittiiaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  oonn  tthhee  ttrraaddee  ddaattee,,  ii..ee..,,  tthhee  ddaattee  tthhaatt  tthhee  

CCoommppaannyy  bbeeccoommeess  aa  ppaarrttyy  ttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  iinnssttrruummeenntt..  LLooaannss  

aarree  rreeccooggnniizzeedd  wwhheenn  ffuunndd  ttrraannssffeerrss  aarree  iinniittiiaatteedd  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerrss’’  aaccccoouunntt  oorr  

cchheeqquueess  ffoorr  ddiissbbuurrsseemmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ((aass  ppeerr  tthhee  tteerrmmss  

ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  bboorrrroowweerrss))  oorr  wwhheenn  tthhee  CCoommppaannyy  aassssuummeess  

uunnccoonnddiittiioonnaall  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  rreelleeaassee  tthhee  ddiissbbuurrsseemmeenntt  aammoouunntt  ttoo  tthhiirrdd  ppaarrttyy  oonn  

tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  bboorrrroowweerr,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  eeaarrlliieerr..  TThhee  CCoommppaannyy  rreeccooggnniizzeess  ddeebbtt  

sseeccuurriittiieess  aanndd  bboorrrroowwiinnggss  wwhheenn  ffuunnddss  rreeaacchh  tthhee  CCoommppaannyy..  
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IInniittiiaall  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  iinnssttrruummeennttss  

TThhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  iinnssttrruummeennttss  aatt  iinniittiiaall  rreeccooggnniittiioonn  ddeeppeennddss  oonn  tthheeiirr  

ccoonnttrraaccttuuaall  tteerrmmss  aanndd  tthhee  bbuussiinneessss  mmooddeell  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthhee  iinnssttrruummeennttss..  FFiinnaanncciiaall  

iinnssttrruummeennttss  aarree  iinniittiiaallllyy  mmeeaassuurreedd  aatt  tthheeiirr  ffaaiirr  vvaalluuee,,  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ffiinnaanncciiaall  

aasssseettss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  rreeccoorrddeedd  aatt  FFVVTTPPLL  ((FFaaiirr  vvaalluuee  tthhrroouugghh  pprrooffiitt  aanndd  

lloossss))..  TTrraannssaaccttiioonn  ccoossttss//ffeeeess  wwhhiicchh  aarree  ddiirreeccttllyy  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  

ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  oorr  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  aarree  rreeccooggnniizzeedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  ssttaatteemmeenntt  ooff  

pprrooffiitt  aanndd  lloossss  iinn  ccaassee  ooff  iinnssttrruummeennttss  mmeeaassuurreedd  aatt  FFVVTTPPLL  aanndd  oorr  ,,  aarree  aaddddeedd  ttoo,,  oorr  

ssuubbttrraacctteedd  ffrroomm,,  tthhiiss  aammoouunntt  ffoorr  ootthheerr  ccaatteeggoorriieess..  
  

MMeeaassuurreemmeenntt  ccaatteeggoorriieess  ooff  ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  

TThhee  CCoommppaannyy  ccllaassssiiffiieess  aallll  ooff  iittss  ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  bbaasseedd  oonn  

tthhee  bbuussiinneessss  mmooddeell  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthhee  aasssseettss  aanndd  tthhee  aasssseett’’ss  ccoonnttrraaccttuuaall  tteerrmmss,,  

mmeeaassuurreedd  aatt  eeiitthheerr::    

••  AAmmoorrttiizzeedd  ccoosstt    

••  FFVVTTPPLL    

••  FFVVTTOOCCII  
  

EEqquuiittyy  iinnssttrruummeennttss  

IInnvveessttmmeenntt  iinn  SSuubbssiiddiiaarriieess  aanndd  JJooiinntt  VVeennttuurreess  aarree  ccaarrrriieedd  aatt  CCoosstt  iinn  tthhee  SSeeppaarraattee  

FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  aass  ppeerrmmiitttteedd  uunnddeerr  IInndd  AASS  2277..    

  

TThhee  CCoommppaannyy  ssuubbsseeqquueennttllyy  mmeeaassuurreess  aallll  eeqquuiittyy  iinnvveessttmmeennttss  ootthheerr  tthhaann  

iinnvveessttmmeenntt  iinn  ssuubbssiiddiiaarriieess  aanndd  aassssoocciiaatteess,,  aatt  ffaaiirr  vvaalluuee  tthhrroouugghh  pprrooffiitt  oorr  lloossss,,  

uunnlleessss  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  eelleecctteedd  ttoo  ccllaassssiiffyy  iirrrreevvooccaabbllyy  ssoommee  ooff  iittss  

eeqquuiittyy  iinnvveessttmmeennttss  aass  eeqquuiittyy  iinnssttrruummeennttss  aatt  FFVVOOCCII,,  wwhheenn  ssuucchh  iinnssttrruummeennttss  mmeeeett  

tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  EEqquuiittyy  uunnddeerr  IInndd  AASS  3322  FFiinnaanncciiaall  IInnssttrruummeennttss::  PPrreesseennttaattiioonn  aanndd  

aarree  nnoott  hheelldd  ffoorr  ttrraaddiinngg..  SSuucchh  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  oonn  aann  iinnssttrruummeenntt--bbyy--

iinnssttrruummeenntt  bbaassiiss..    

  

GGaaiinnss  aanndd  lloosssseess  oonn  tthheessee  eeqquuiittyy  iinnssttrruummeennttss  aarree  nneevveerr  rreeccyycclleedd  ttoo  pprrooffiitt  oorr  lloossss..  

DDiivviiddeennddss  aarree  rreeccooggnniizzeedd  iinn  pprrooffiitt  oorr  lloossss  aass  ddiivviiddeenndd  iinnccoommee  wwhheenn  tthhee  rriigghhtt  ooff  

tthhee  ppaayymmeenntt  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd,,  eexxcceepptt  wwhheenn  tthhee  CCoommppaannyy  bbeenneeffiittss  ffrroomm  ssuucchh  

pprroocceeeeddss  aass  aa  rreeccoovveerryy  ooff  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  iinnssttrruummeenntt,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee,,  ssuucchh  

ggaaiinnss  aarree  rreeccoorrddeedd  iinn  OOCCII  ((OOtthheerr  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee))..  EEqquuiittyy  iinnssttrruummeennttss  aatt  

FFVVOOCCII  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  aann  iimmppaaiirrmmeenntt  aasssseessssmmeenntt..  
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RReeccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess    

TThhee  CCoommppaannyy  ddooeess  nnoott  rreeccllaassssiiffyy  iittss  ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthheeiirr  iinniittiiaall  

rreeccooggnniittiioonn,,  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  

aaccqquuiirreess,,  ddiissppoosseess  ooff,,  oorr  tteerrmmiinnaatteess  aa  bbuussiinneessss  lliinnee..  FFiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  aarree  nneevveerr  

rreeccllaassssiiffiieedd..  

  

  RREETTIIRREEMMEENNTT  BBEENNEEFFIITTSS  

CCoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  PPrroovviiddeenntt  ffuunndd,,  GGrraattuuiittyy  aanndd  LLeeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  bbeenneeffiittss  

wwhheerreevveerr  aapppplliiccaabbllee  iiss  bbeeiinngg  aaccccoouunntteedd  oonn  aaccttuuaall  lliiaabbiilliittyy  bbaassiiss..    

  

  FFOORREEIIGGNN  CCUURRRREENNCCYY  TTRRAANNSSAACCTTIIOONN  

TThhee  CCoommppaannyy’’ss  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  aarree  pprreesseenntteedd  iinn  IInnddiiaann  RRuuppeeeess  ((IINNRR))  

wwhhiicchh  iiss  aallssoo  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ffuunnccttiioonnaall  ccuurrrreennccyy..  
  

TTrraannssaaccttiioonnss  iinn  ffoorreeiiggnn  ccuurrrreenncciieess  aarree  iinniittiiaallllyy  rreeccoorrddeedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  aatt  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  ffuunnccttiioonnaall  ccuurrrreennccyy  ssppoott  rraatteess  aatt  tthhee  ddaattee  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  ffiirrsstt  qquuaalliiffiieess  

ffoorr  rreeccooggnniittiioonn..    
  

FFoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  ddeennoommiinnaatteedd  mmoonneettaarryy  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  aarree  ttrraannssllaatteedd  aatt  

tthhee  ffuunnccttiioonnaall  ccuurrrreennccyy  ssppoott  rraatteess  ooff  eexxcchhaannggee  aatt  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  aanndd  

eexxcchhaannggee  ggaaiinnss  aanndd  lloosssseess  aarriissiinngg  oonn  sseettttlleemmeenntt  aanndd  rreessttaatteemmeenntt  aarree  rreeccooggnniizzeedd  

iinn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  pprrooffiitt  aanndd  lloossss..  
  

TThheerree  aarree  nnoo  rreeppoorrttaabbllee  FFoorreeiiggnn  CCuurrrreennccyy  ttrraannssaaccttiioonnss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

  

  TTAAXX  OONN  IINNCCOOMMEE  

CCuurrrreenntt  TTaaxx  

CCuurrrreenntt  ttaaxx  ccoommpprriisseess  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  ppaayyaabbllee  iinn  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  oorr  

lloossss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt,,  11996611  aanndd  aannyy  

aaddjjuussttmmeenntt  ttoo  ttaaxx  ppaayyaabbllee  oorr  rreecceeiivvaabbllee  iinn  rreessppeecctt  ooff  pprriioorr  yyeeaarrss..  

  

  

  

  

FFAAIIRR  VVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  IINNVVEESSTTMMEENNTTSS  

SSccrriipptt  NNaammee  QQttyy  PPaarrttiiccuullaarrss  FF..YY..  22002211--2222  

RRss..  

FF..YY..  22002200--2211  

RRss..  

MM//ss..  KKrreeoonn  FFiinnnnaanncciiaall  

SSeerrvviicceess  LLttdd  
99,,5522,,770000  

OOppeenniinngg  ccaarrrryyiinngg  vvaalluuee  ooff  IInnvveessttmmeenntt  6644,,6688,,883333  5566,,6688,,556655  

MMaarrkkeett  VVaalluuee  aatt  yyeeaarr  eenndd  33,,9988,,7700,,449955  6644,,6688,,883333  

PPrrooffiitt  //  ((LLoossss))  33,,3344,,0011,,666622  88,,0000,,226688  
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CCuurrrreenntt  ttaaxx  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  pprriioorr  yyeeaarrss  aarree  mmeeaassuurreedd  aatt  

tthhee  aammoouunntt  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  rreeccoovveerreedd  ffrroomm,,  oorr  ppaaiidd  ttoo,,  tthhee  ttaaxxaattiioonn  aauutthhoorriittiieess..  

TThhee  ttaaxx  rraatteess  aanndd  ttaaxx  llaawwss  uusseedd  ttoo  ccoommppuuttee  tthhee  aammoouunntt  aarree  tthhoossee  tthhaatt  aarree  

eennaacctteedd,,  oorr  ssuubbssttaannttiivveellyy  eennaacctteedd,,  bbyy  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  iinn  tthhee  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  

tthhee  CCoommppaannyy  ooppeerraatteess  aanndd  ggeenneerraatteess  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee..  

  

CCuurrrreenntt  ttaaxx  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  aarree  ooffffsseett  oonnllyy  iiff  tthheerree  iiss  aa  lleeggaallllyy  eennffoorrcceeaabbllee  

rriigghhtt  ttoo  sseett  ooffff  tthhee  rreeccooggnniizzeedd  aammoouunnttss  aanndd  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  rreeaalliizzee  tthhee  aasssseett  aanndd  

sseettttllee  tthhee  lliiaabbiilliittyy  oonn  aa  nneett  bbaassiiss  oorr  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  

  

CCuurrrreenntt  iinnccoommee  ttaaxx  rreellaattiinngg  ttoo  iitteemmss  rreeccooggnniizzeedd  oouuttssiiddee  pprrooffiitt  oorr  lloossss  iiss  

rreeccooggnniizzeedd  oouuttssiiddee  pprrooffiitt  oorr  lloossss  ((eeiitthheerr  iinn  ootthheerr  ccoommpprreehheennssiivvee  iinnccoommee  oorr  iinn  

eeqquuiittyy))..  CCuurrrreenntt  ttaaxx  iitteemmss  aarree  rreeccooggnniizzeedd  iinn  ccoorrrreellaattiioonn  ttoo  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  

ttrraannssaaccttiioonn  eeiitthheerr  iinn  OOCCII  oorr  ddiirreeccttllyy  iinn  eeqquuiittyy..  MMaannaaggeemmeenntt  ppeerriiooddiiccaallllyy  

eevvaalluuaatteess  ppoossiittiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  ttaaxx  rreettuurrnnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  

aapppplliiccaabbllee  ttaaxx  rreegguullaattiioonnss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  eessttaabblliisshheess  

pprroovviissiioonnss  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee..  
  

DDeeffeerrrreedd  TTaaxx    

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  iiss  pprroovviiddeedd  oonn  tteemmppoorraarryy  ddiiffffeerreenncceess  aatt  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  bbeettwweeeenn  

tthhee  ttaaxx  bbaasseess  ooff  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  tthheeiirr  ccaarrrryyiinngg  aammoouunnttss  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  

rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess..  

  

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  lliiaabbiilliittiieess  aarree  rreeccooggnniizzeedd  ffoorr  aallll  ttaaxxaabbllee  tteemmppoorraarryy  ddiiffffeerreenncceess..  

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  aasssseettss  aarree  rreeccooggnniizzeedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  iiss  pprroobbaabbllee  tthhaatt  ttaaxxaabbllee  

pprrooffiitt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  tthhee  ddeedduuccttiibbllee  tteemmppoorraarryy  ddiiffffeerreenncceess,,  aanndd  

tthhee  ccaarrrryy  ffoorrwwaarrdd  ooff  uunnuusseedd  ttaaxx  ccrreeddiittss  aanndd  uunnuusseedd  ttaaxx  lloosssseess  ccaann  bbee  uuttiilliizzeedd..  

  

TThhee  ccaarrrryyiinngg  aammoouunntt  ooff  ddeeffeerrrreedd  ttaaxx  aasssseettss  iiss  rreevviieewweedd  aatt  eeaacchh  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  

aanndd  rreedduucceedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  iiss  nnoo  lloonnggeerr  pprroobbaabbllee  tthhaatt  ssuuffffiicciieenntt  ttaaxxaabbllee  

pprrooffiitt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallllooww  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddeeffeerrrreedd  ttaaxx  aasssseett  ttoo  bbee  uuttiilliizzeedd..  

UUnnrreeccooggnniizzeedd  ddeeffeerrrreedd  ttaaxx  aasssseettss  aarree  rree--aasssseesssseedd  aatt  eeaacchh  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  aanndd  aarree  

rreeccooggnniizzeedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  hhaass  bbeeccoommee  pprroobbaabbllee  tthhaatt  ffuuttuurree  ttaaxxaabbllee  pprrooffiittss  

wwiillll  aallllooww  tthhee  ddeeffeerrrreedd  ttaaxx  aasssseett  ttoo  bbee  rreeccoovveerreedd..    

  

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  aarree  mmeeaassuurreedd  aatt  tthhee  ttaaxx  rraatteess  tthhaatt  aarree  eexxppeecctteedd  

ttoo  aappppllyy  iinn  tthhee  yyeeaarr  wwhheenn  tthhee  aasssseett  iiss  rreeaalliizzeedd  oorr  tthhee  lliiaabbiilliittyy  iiss  sseettttlleedd,,  bbaasseedd  oonn  

ttaaxx  rraatteess  ((aanndd  ttaaxx  llaawwss))  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  eennaacctteedd  oorr  ssuubbssttaannttiivveellyy  eennaacctteedd  aatt  tthhee  

rreeppoorrttiinngg  ddaattee..  DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  rreellaattiinngg  ttoo  iitteemmss  rreeccooggnniizzeedd  oouuttssiiddee  pprrooffiitt  oorr  lloossss  iiss  

rreeccooggnniizzeedd  oouuttssiiddee  pprrooffiitt  oorr  lloossss  ((eeiitthheerr  iinn  ootthheerr  ccoommpprreehheennssiivvee  iinnccoommee  oorr  iinn    
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eeqquuiittyy))..  DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  iitteemmss  aarree  rreeccooggnniizzeedd  iinn  ccoorrrreellaattiioonn  ttoo  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  

ttrraannssaaccttiioonn  eeiitthheerr  iinn  OOCCII  oorr  ddiirreeccttllyy  iinn  eeqquuiittyy..    

  

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  aasssseettss  aanndd  ddeeffeerrrreedd  ttaaxx  lliiaabbiilliittiieess  aarree  ooffffsseett  iiff  aa  lleeggaallllyy  eennffoorrcceeaabbllee  

rriigghhtt  eexxiissttss  ttoo  sseett  ooffff  ccuurrrreenntt  ttaaxx  aasssseettss  aaggaaiinnsstt  ccuurrrreenntt  ttaaxx  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  tthhee  

ddeeffeerrrreedd  ttaaxxeess  rreellaattee  ttoo  tthhee  ssaammee  ttaaxxaabbllee  eennttiittyy  aanndd  tthhee  ssaammee  ttaaxxaattiioonn  aauutthhoorriittyy  

aanndd  iinntteennddss  ttoo  sseettttllee  oonn  nneett  bbaassiiss..  

  

  EEAARRNNIINNGGSS  PPEERR  SSHHAARREE  ((EEPPSS))  

BBaassiicc  EEaarrnniinnggss  ppeerr  SShhaarree  iiss  ccaallccuullaatteedd  bbyy  ddiivviiddiinngg  tthhee  nneett  pprrooffiitt  oorr  lloossss  ffoorr  tthhee  

ppeerriioodd  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  eeqquuiittyy  sshhaarreehhoollddeerrss  bbyy  tthhee  wweeiigghhtteedd  aavveerraaggee  nnuummbbeerr  ooff  

eeqquuiittyy  sshhaarreess  oouuttssttaannddiinngg  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd..  

  

EEaarrnniinnggss  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  EEaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree  iiss  tthhee  nneett  pprrooffiitt  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  aafftteerr  

ddeedduuccttiinngg  pprreeffeerreennccee  ddiivviiddeenndd,,  iiff  aannyy,,  aanndd  aattttrriibbuuttaabbllee  ttaaxx  tthheerreettoo  ffoorr  tthhee  

ppeerriioodd..    

  

TThhee  wweeiigghhtteedd  aavveerraaggee  nnuummbbeerr  ooff  eeqquuiittyy  sshhaarreess  oouuttssttaannddiinngg  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  

aanndd  ffoorr  aallll  ppeerriiooddss  pprreesseenntteedd  iiss  aaddjjuusstteedd  ffoorr  eevveennttss,,  ssuucchh  aass  bboonnuuss  sshhaarreess,,  ootthheerr  

tthhaann  tthhee  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  eeqquuiittyy  sshhaarreess  tthhaatt  hhaavvee  cchhaannggeedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

eeqquuiittyy  sshhaarreess  oouuttssttaannddiinngg,,  wwiitthhoouutt  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  cchhaannggee  iinn  rreessoouurrcceess..  FFoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  ccaallccuullaattiinngg  ddiilluutteedd  eeaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree,,  tthhee  nneett  pprrooffiitt  oorr  lloossss  ffoorr  tthhee  

ppeerriioodd  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  eeqquuiittyy  sshhaarreehhoollddeerrss  aanndd  tthhee  wweeiigghhtteedd  aavveerraaggee  nnuummbbeerr  ooff  

sshhaarreess  oouuttssttaannddiinngg  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  iiss  aaddjjuusstteedd  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aallll  ddiilluuttiivvee  

ppootteennttiiaall  eeqquuiittyy  sshhaarreess..  

  

  PPRROOVVIISSIIOONNSS  AANNDD  OOTTHHEERR  CCOONNTTIINNGGEENNTT  LLIIAABBIILLIITTIIEESS  AANNDD  CCAAPPIITTAALL  

CCOONNTTRRAACCTTSS  
  

WWhheenn  tthhee  CCoommppaannyy  ccaann  rreelliiaabbllyy  mmeeaassuurree  tthhee  oouuttffllooww  ooff  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo  aa  ssppeecciiffiicc  ccaassee  aanndd  ccoonnssiiddeerrss  ssuucchh  oouuttfflloowwss  ttoo  bbee  pprroobbaabbllee,,  tthhee  

CCoommppaannyy  rreeccoorrddss  aa  pprroovviissiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccaassee..  WWhheerree  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  oouuttffllooww  

iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  rreemmoottee,,  oorr  pprroobbaabbllee,,  bbuutt  aa  rreelliiaabbllee  eessttiimmaattee  ccaannnnoott  bbee  mmaaddee,,  aa  

ccoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittyy  iiss  ddiisscclloosseedd..    

  

GGiivveenn  tthhee  ssuubbjjeeccttiivviittyy  aanndd  uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  aanndd  

aammoouunntt  ooff  lloosssseess,,  tthhee  CCoommppaannyy  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  iinncclluuddiinngg  

lleeggaall  aaddvviiccee,,  tthhee  ssttaaggee  ooff  tthhee  mmaatttteerr  aanndd  hhiissttoorriiccaall  eevviiddeennccee  ffrroomm  ssiimmiillaarr  

iinncciiddeennttss..  SSiiggnniiffiiccaanntt  jjuuddggmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoonncclluuddee  oonn  tthheessee  eessttiimmaatteess..  
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  IIMMPPAAIIRRMMEENNTT  OOFF  NNOONN--FFIINNAANNCCIIAALL  AASSSSEETTSS  

TThhee  CCoommppaannyy  aasssseesssseess,,  aatt  eeaacchh  rreeppoorrttiinngg  ddaattee,,  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aann  iinnddiiccaattiioonn  

tthhaatt  aann  aasssseett  mmaayy  bbee  iimmppaaiirreedd..  IIff  aannyy  iinnddiiccaattiioonn  eexxiissttss,,  oorr  wwhheenn  aannnnuuaall  

iimmppaaiirrmmeenntt  tteessttiinngg  ffoorr  aann  aasssseett  iiss  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  CCoommppaannyy  eessttiimmaatteess  tthhee  aasssseett’’ss  

rreeccoovveerraabbllee  aammoouunntt..  AAnn  aasssseett’’ss  rreeccoovveerraabbllee  aammoouunntt  iiss  tthhee  hhiigghheerr  ooff  aann  aasssseett’’ss  oorr  

ccaasshh--ggeenneerraattiinngg  uunniitt’’ss  ((CCGGUU))  ffaaiirr  vvaalluuee  lleessss  ccoossttss  ooff  ddiissppoossaall  aanndd  iittss  vvaalluuee  iinn  

uussee..  RReeccoovveerraabbllee  aammoouunntt  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  ffoorr  aann  iinnddiivviidduuaall  aasssseett,,  uunnlleessss  tthhee  aasssseett  

ddooeess  nnoott  ggeenneerraattee  ccaasshh  iinnfflloowwss  tthhaatt  aarree  llaarrggeellyy  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhoossee  ffrroomm  ootthheerr  

aasssseettss  oorr  GGrroouupp  ooff  aasssseettss..  WWhheenn  tthhee  ccaarrrryyiinngg  aammoouunntt  ooff  aann  aasssseett  oorr  CCGGUU  eexxcceeeeddss  

iittss  rreeccoovveerraabbllee  aammoouunntt,,  tthhee  aasssseett  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iimmppaaiirreedd  aanndd  iiss  wwrriitttteenn  ddoowwnn  ttoo  

iittss  rreeccoovveerraabbllee  aammoouunntt..  
  

IInn  aasssseessssiinngg  vvaalluuee  iinn  uussee,,  tthhee  eessttiimmaatteedd  ffuuttuurree  ccaasshh  fflloowwss  aarree  ddiissccoouunntteedd  ttoo  tthheeiirr  

pprreesseenntt  vvaalluuee  uussiinngg  aa  pprree--ttaaxx  ddiissccoouunntt  rraattee  tthhaatt  rreefflleeccttss  ccuurrrreenntt  mmaarrkkeett  

aasssseessssmmeennttss  ooff  tthhee  ttiimmee  vvaalluuee  ooff  mmoonneeyy  aanndd  tthhee  rriisskkss  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhee  aasssseett..  IInn  

ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaiirr  vvaalluuee  lleessss  ccoossttss  ooff  ddiissppoossaall,,  rreecceenntt  mmaarrkkeett  ttrraannssaaccttiioonnss  aarree  

ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  IIff  nnoo  ssuucchh  ttrraannssaaccttiioonnss  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd,,  aann  aapppprroopprriiaattee  

vvaalluuaattiioonn  mmooddeell  iiss  uusseedd..  TThheessee  ccaallccuullaattiioonnss  aarree  ccoorrrroobboorraatteedd  bbyy  vvaalluuaattiioonn  

mmuullttiipplleess,,  qquuootteedd  sshhaarree  pprriicceess  ffoorr  ppuubblliiccllyy  ttrraaddeedd  ccoommppaanniieess  oorr  ootthheerr  aavvaaiillaabbllee  

ffaaiirr  vvaalluuee  iinnddiiccaattoorrss..  
  

TThhee  CCoommppaannyy  bbaasseess  iittss  iimmppaaiirrmmeenntt  ccaallccuullaattiioonn  oonn  ddeettaaiilleedd  bbuuddggeettss  aanndd  ffoorreeccaasstt  

ccaallccuullaattiioonnss,,  wwhhiicchh  aarree  pprreeppaarreedd  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  CCGGUUss  ttoo  

wwhhiicchh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aasssseettss  aarree  aallllooccaatteedd..  TThheessee  bbuuddggeettss  aanndd  ffoorreeccaasstt  

ccaallccuullaattiioonnss  ggeenneerraallllyy  ccoovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss..  FFoorr  lloonnggeerr  ppeerriiooddss,,  aa  lloonngg--

tteerrmm  ggrroowwtthh  rraattee  iiss  ccaallccuullaatteedd  aanndd  aapppplliieedd  ttoo  pprroojjeecctt  ffuuttuurree  ccaasshh  fflloowwss  aafftteerr  tthhee  

ffiifftthh  yyeeaarr..  TToo  eessttiimmaattee  ccaasshh  ffllooww  pprroojjeeccttiioonnss  bbeeyyoonndd  ppeerriiooddss  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  mmoosstt  

rreecceenntt  bbuuddggeettss//ffoorreeccaassttss,,  tthhee  CCoommppaannyy  eexxttrraappoollaatteess  ccaasshh  ffllooww  pprroojjeeccttiioonnss  iinn  tthhee  

bbuuddggeett  uussiinngg  aa  sstteeaaddyy  oorr  ddeecclliinniinngg  ggrroowwtthh  rraattee  ffoorr  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarrss,,  uunnlleessss  aann  

iinnccrreeaassiinngg  rraattee  ccaann  bbee  jjuussttiiffiieedd..  IInn  aannyy  ccaassee,,  tthhiiss  ggrroowwtthh  rraattee  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  

lloonngg--tteerrmm  aavveerraaggee  ggrroowwtthh  rraattee  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttss,,  iinndduussttrriieess,,  oorr  ccoouunnttrryy  oorr  

ccoouunnttrriieess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  eennttiittyy  ooppeerraatteess,,  oorr  ffoorr  tthhee  mmaarrkkeett  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aasssseett  iiss  

uusseedd..    

  

IImmppaaiirrmmeenntt  lloosssseess  ooff  ccoonnttiinnuuiinngg  ooppeerraattiioonnss  aarree  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  

pprrooffiitt  aanndd  lloossss..      
  

FFoorr  aasssseettss  eexxcclluuddiinngg  ggooooddwwiillll,,  aann  aasssseessssmmeenntt  iiss  mmaaddee  aatt  eeaacchh  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aann  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  pprreevviioouussllyy  rreeccooggnniizzeedd  iimmppaaiirrmmeenntt  

lloosssseess  nnoo  lloonnggeerr  eexxiisstt  oorr  hhaavvee  ddeeccrreeaasseedd..  IIff  ssuucchh  iinnddiiccaattiioonn  eexxiissttss,,  tthhee  CCoommppaannyy    
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eessttiimmaatteess  tthhee  aasssseett’’ss  oorr  CCGGUU’’ss  rreeccoovveerraabbllee  aammoouunntt..  AA  pprreevviioouussllyy  rreeccooggnniizzeedd  

iimmppaaiirrmmeenntt  lloossss  iiss  rreevveerrsseedd  oonnllyy  iiff  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  aassssuummppttiioonnss  

uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aasssseett’’ss  rreeccoovveerraabbllee  aammoouunntt  ssiinnccee  tthhee  llaasstt  iimmppaaiirrmmeenntt  lloossss  

wwaass  rreeccooggnniizzeedd..  TThhee  rreevveerrssaall  iiss  lliimmiitteedd  ssoo  tthhaatt  tthhee  ccaarrrryyiinngg  aammoouunntt  ooff  tthhee  aasssseett  

ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  iittss  rreeccoovveerraabbllee  aammoouunntt,,  nnoorr  eexxcceeeedd  tthhee  ccaarrrryyiinngg  aammoouunntt  tthhaatt  

wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd,,  nneett  ooff  ddeepprreecciiaattiioonn,,  hhaadd  nnoo  iimmppaaiirrmmeenntt  lloossss  bbeeeenn  

rreeccooggnniizzeedd  ffoorr  tthhee  aasssseett  iinn  pprriioorr  yyeeaarrss..  SSuucchh  rreevveerrssaall  iiss  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  

ssttaatteemmeenntt  ooff  pprrooffiitt  oorr  lloossss  uunnlleessss  tthhee  aasssseett  iiss  ccaarrrriieedd  aatt  aa  rreevvaalluueedd  aammoouunntt,,  iinn  

wwhhiicchh  ccaassee,,  tthhee  rreevveerrssaall  iiss  ttrreeaatteedd  aass  aa  rreevvaalluuaattiioonn  iinnccrreeaassee..  

  

  SSEEGGMMEENNTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
    

AAnn  ooppeerraattiinngg  sseeggmmeenntt  iiss  aa  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  tthhaatt  eennggaaggeess  iinn  tthhee  

bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess  ffrroomm  wwhhiicchh  iitt  mmaayy  eeaarrnn  rreevveennuueess  aanndd  iinnccuurr  eexxppeennsseess,,  wwhhoossee  

ooppeerraattiinngg  rreessuullttss  aarree  rreegguullaarrllyy  rreevviieewweedd  bbyy  CCoommppaannyy’’ss  eexxeeccuuttiivvee  vviiccee  pprreessiiddeenntt  

aanndd  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  ooffffiicceerr  ((““CChhiieeff  ooppeerraattiinngg  ddeecciissiioonn  mmaakkeerr””))..    

  

TThhee  CCoommppaannyy  iiss  eennggaaggeedd  pprriimmaarriillyy  iinn  oonnee  sseeggmmeenntt;;  aaccccoorrddiinnggllyy  sseeggmmeenntt  

rreeppoorrttiinngg  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee..  
  

   EE AA RR NNII NN GGSS   PP EE RR   SS HHAA RR EE   ((EE PP SS ))   

                  ((iinn  RRss..))  

PPaarrttiiccuullaarrss  22002211--2222  22002200--2211  

PPrrooffiitt  aafftteerr  TTaaxx  33,,0033,,007799  ((6666,,1155,,882277))  

NNoo..  ooff  BBaassiicc  EEqquuiittyy  SShhaarreess  111199,,5500,,990000  111199,,5500,,990000  

EEaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree--  ((BBaassiicc))  00..0033  --00..5555  

EEaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree--  ((DDiilluutteedd))  00..0033  --00..5555  

NNoommiinnaall  vvaalluuee  ooff  aann  eeqquuiittyy  sshhaarree  1100..0000  1100..0000  

  

   CC OONNTT II NNGG EE NNTT   LL II AA BB II LL II TT II EE SS     

                                  ((iinn  RRss..))  

PPaarrttiiccuullaarrss  22002211--2222  22002200--2211  

CCllaaiimmss  aaggaaiinnsstt  tthhee  CCoommppaannyy  nnoott  aacckknnoowwlleeddggeedd  aass  

ddeebbttss  rreellaattiinngg  ttoo::  

    

--  IInnccoommee  TTaaxx  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  AAYY  11999944--9955    110055,,8855,,888800  110055,,8855,,888800  

--  IInnccoommee  TTaaxx  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  AAYY  11999955--9966  8833,,3322,,116677  8833,,3322,,116677  

 
**  TToottaall  aammoouunntt  ddeeppoossiitteedd  uunnddeerr  ddiissppuuttee  3366,,7755,,665522  3366,,7755,,665522  

  

TThheerree  aarree  nnoo  uunneexxeeccuutteedd  ccaappiittaall  ccoonnttrraaccttss  wwhhiicchh  aarree  oouuttssttaannddiinngg  aanndd  rreemmaaiinniinngg  ttoo  bbee  

ppeerrffoorrmmeedd..  
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  RREELLAATTEEDD  PPAARRTTYY  DDIISSCCLLOOSSUURREESS  

  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaadd  ttrraannssaaccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  rreellaatteedd  ppaarrttiieess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  

rreevviieeww  aass  uunnddeerr..  

  

ii..  LLiisstt  ooff  RReellaatteedd  PPaarrttiieess  wwhheerree  ccoonnttrrooll  eexxiissttss  aanndd  aallssoo  ootthheerr  RReellaatteedd  PPaarrttiieess  

wwiitthh  wwhhoomm  ttrraannssaaccttiioonnss  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  aanndd  rreellaattiioonnsshhiippss::  

  

SS..nnoo  NNaammee  ooff  tthhee  RReellaatteedd  PPaarrttyy  RReellaattiioonnsshhiipp  

11  
MM//ss..  KKrreeoonn  FFiinnnnaanncciiaall  SSeerrvviicceess  

LLiimmiitteedd  
EEnntteerrpprriisseess  oovveerr  wwhhiicchh  KKeeyy  MMaannaaggeerriiaall  

PPeerrssoonnnneell  aarree  aabbllee  ttoo  eexxeerrcciissee  ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnfflluueennccee  
22  MM//ss..  OOppttii  PPrroodduuccttss  PPvvtt  LLiimmiitteedd  

33  MM//ss..  TTaattiiaa  GGlloobbaall  VVeennnnttuurree  LLiimmiitteedd  

44  MMrr..  BBhhaarraatt  JJaaiinn  TTaattiiaa  
PPrroommootteerr  //  RReellaattiivvee  ooff  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  

55  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  
PPrroommootteerr  //  KKeeyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPeerrssoonnnneell  

66  MMrr..  TTaattiiaa  JJaaiinn  PPaannnnaallaall  SSaammppaatthhllaall  

77  MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa  JJyyoottssnnaa  SS  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  

88  MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  

  

iiii..  BBaallaanncceess  aass  aatt  eenndd  ooff  yyeeaarr::  

  

SS..  NNoo  NNaammee  NNaattuurree  ooff  

PPaayymmeenntt  

RReellaattiioonnsshhiipp  FF..YY..  22002211  ––  2222  

RRss..  

FF..YY..  22002200  ––  2211  

RRss..  

11  
KKrreeoonn  FFiinnnnaanncciiaall  

SSeerrvviicceess  LLttdd  
LLooaannss  &&  

AAddvvaanncceess  

  

OOtthheerrss  

  

11,,3388,,6600,,332233  7788,,2200,,115533  

22  
OOppttii  PPrroodduuccttss  PPrriivvaattee  

LLttdd  
44,,0022,,223311  --  

33  
TTaattiiaa  GGlloobbaall  VVeennnnttuurree  

LLttdd  
22,,9922,,440044  11,,0066,,1122,,550011  
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iiiiii..  TTrraannssaaccttiioonnss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr::  

  

SS..nnoo  NNaammee  NNaattuurree  ooff  

PPaayymmeenntt  
RReellaattiioonnsshhiipp  FF..YY..  22002211  ––  2222  

RRss..  
FF..YY..  22002200  ––  2211  

RRss..  

11  MMrr..  BBhhaarraatt  JJaaiinn  TTaattiiaa  
SSeeccuurriittyy  

DDeeppoossiitt  
PPrroommootteerr  //  

RReellaattiivvee  ooff  

DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  

11,,6655,,000000//--  11,,6655,,000000//--  

22  MMrr..  BBhhaarraatt  JJaaiinn  TTaattiiaa  RReenntt  PPaaiidd  33,,0000,,000000//--  33,,0000,,000000//--  

33  MMrrss..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  
SSaallaarryy  PPaaiidd  

((PPeerr  AAnnnnuumm))  PPrroommootteerr  //  

KKeeyy  

MMaannaaggeemmeenntt  

PPeerrssoonnnneell  

22,,2255,,000000//--  --  

44  MMrrss..  SSaannggiittaa    TTaattiiaa  
LLooaann  

((LLiiaabbiilliittyy))  
--  66,,5500,,000000//--  

55  MMrr..  PPaannnnaallaall  TTaattiiaa  
LLooaann  

((LLiiaabbiilliittyy))  
--  11,,1166,,000000//--  

66  
MM//ss..  KKrreeoonn  FFiinnaannnncciiaall  

SSeerrvviicceess  LLiimmiitteedd  

IInntteerreesstt  

IInnccoommee  
OOtthheerrss  

1122,,0055,,774433//--  99,,8877,,771133//--  

77  
MM//ss..  OOppttii  PPrroodduuccttss  

PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd  
9966,,992244//--  --  

88  
MM//ss..  TTaattiiaa  GGlloobbaall  

VVeennnnttuurree  LLiimmiitteedd  
11,,7744,,889933//--  99,,2244,,222211//--  

99  
MM//ss..  KKrreeoonn  FFiinnaannnncciiaall  

SSeerrvviicceess  LLiimmiitteedd  
NNeett  LLooaannss  

aanndd  

AAddvvaanncceess,,  

DDeeppoossiittss  

GGiivveenn  //  

((RReettuurrnneedd))  

OOtthheerrss  

4499,,5555,,000000//--  77,,9900,,000000//--  

1100  
MM//ss..  OOppttii  PPrroodduuccttss  

PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd  
33,,1155,,000000//--  ((1133,,0022,,330088//--))  

1111  
MM//ss..  TTaattiiaa  GGlloobbaall  

VVeennnnttuurree  LLiimmiitteedd  
((11,,0044,,7777,,550011//--))  2211,,887733//--  

1122  
MMrrss..  MMaarryy  BBeelliinnddaa  

JJyyoottssnnaa  SS  
SSaallaarryy  PPaaiidd  

((PPeerr  AAnnnnuumm))  
CCoommppaannyy  

SSeeccrreettaarryy  
33,,6600,,000000//--  11,,8888,,000000//--  

1133..  MMrr..  TThhaaddhhaalliinnggaamm  
SSaallaarryy  PPaaiidd  

((PPeerr  AAnnnnuumm))  

CChhiieeff  

FFiinnaanncciiaall  

OOffffiicceerr  
22,,2277,,000000//--  11,,8800,,000000//--  

  

  PPEERRSSOONNNNEELL  
  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  uunnddeerr  rreevviieeww,,  nnoo  eemmppllooyyeeee  wwaass  iinn  rreecceeiipptt  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  iinn  

eexxcceessss  ooff  lliimmiittss  llaaiidd  ddoowwnn  uunnddeerr  tthhee  ccoommppaanniieess  aacctt  ootthheerr  tthhaann  bbeellooww::--  
  

TThheerree  aarree  nnoo  eemmppllooyyeeeess  eemmppllooyyeedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  wweerree  iinn  rreecceeiipptt  

ooff  rreemmuunneerraattiioonn  wwhhiicchh  iinn  aaggggrreeggaattee  wwaass  mmoorree  tthhaatt  RRss..  6600,,0000,,000000//--  ppeerr  aannnnuumm;;                                              

RRss..  55,,0000,,000000//--  ppeerr  mmoonntthh..    
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  AAUUDDIITTOORR  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN    

  

  

  

  

  DDUUEESS  TTOO  SSMMEE’’SS  

MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  bbaallaanncceess  oouuttssttaannddiinngg  aass  aatt  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  yyeeaarr  aanndd  nnoo  ttrraannssaaccttiioonnss  eenntteerreedd  wwiitthh  mmiiccrroo,,  ssmmaallll  aanndd  

mmeeddiiuumm  eenntteerrpprriisseess  aass  ddeeffiinneedd  uunnddeerr  MMiiccrroo,,  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriisseess  

DDeevveellooppmmeenntt  AAcctt,,  22000066,,  dduurriinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  

aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthhee  ccoommppaannyy  aass  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222..  

  

  CCAASSHH  AANNDD  CCAASSHH  EEQQUUIIVVAALLEENNTTSS  ((FFOORR  PPUURRPPOOSSEESS  OOFF  CCAASSHH  FFLLOOWW  

SSTTAATTEEMMEENNTT))  

  

CCaasshh  ccoommpprriisseess  ccaasshh  oonn  hhaanndd  aanndd  ddeemmaanndd  ddeeppoossiittss  wwiitthh  bbaannkkss..  CCaasshh  

eeqquuiivvaalleennttss  aarree  sshhoorrtt--tteerrmm  bbaallaanncceess,,  ((wwiitthh  oorriiggiinnaall  mmaattuurriittyy  ooff  tthhrreeee  mmoonntthhss  oorr  

lleessss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aaccqquuiissiittiioonn)),,  hhiigghhllyy  lliiqquuiidd  iinnvveessttmmeennttss  tthhaatt  aarree  rreeaaddiillyy  

ccoonnvveerrttiibbllee  iinnttoo  kknnoowwnn  aammoouunnttss  ooff  ccaasshh  aanndd  wwhhiicchh  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  iinnssiiggnniiffiiccaanntt  

rriisskk  ooff  cchhaannggeess  iinn  vvaalluuee..  

  

CCaasshh  fflloowwss  aarree  rreeppoorrtteedd  uussiinngg  tthhee  iinnddiirreecctt  mmeetthhoodd,,  wwhheerreebbyy  pprrooffiitt  //  ((lloossss))  

bbeeffoorree  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  iitteemmss  aanndd  ttaaxx  iiss  aaddjjuusstteedd  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ttrraannssaaccttiioonnss  ooff  

nnoonn--ccaasshh  nnaattuurree  aanndd  aannyy  ddeeffeerrrraallss  oorr  aaccccrruuaallss  ooff  ppaasstt  oorr  ffuuttuurree  ccaasshh  rreecceeiippttss  oorr  

ppaayymmeennttss..  TThhee  ccaasshh  fflloowwss  ffrroomm  ooppeerraattiinngg,,  iinnvveessttiinngg  aanndd  ffiinnaanncciinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy  aarree  sseeggrreeggaatteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  aavvaaiillaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

  LLEEAASSEESS  
  

TThhee  CCoommppaannyy’’ss  lleeaassee  aasssseett  ccoonnssiissttss  ooff  lleeaasseess  ffoorr  bbuuiillddiinnggss..  TThhee  CCoommppaannyy  

aasssseesssseess  wwhheetthheerr  aa  ccoonnttrraacctt  ccoonnttaaiinnss  aa  lleeaassee,,  aatt  iinncceeppttiioonn  ooff  aa  ccoonnttrraacctt..  AA  ccoonnttrraacctt  

iiss,,  oorr  ccoonnttaaiinnss,,  aa  lleeaassee  iiff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ccoonnvveeyyss  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  uussee  ooff  aann  

iiddeennttiiffiieedd  aasssseett  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  iinn  eexxcchhaannggee  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  TToo  aasssseessss  

wwhheetthheerr  aa  ccoonnttrraacctt  ccoonnvveeyyss  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  uussee  ooff  aann  iiddeennttiiffiieedd  aasssseett,,  tthhee  

CCoommppaannyy  aasssseesssseess  wwhheetthheerr::    

SS..nnoo  PPaarrttiiccuullaarrss  22002211  --  22002222  22002200  --  22002211  

11..  SSttaattuuttoorryy  AAuuddiitt  FFeeeess  RRss..  2255,,000000//--  RRss..  2255,,000000//--  

SS..NNoo..  PPaarrttiiccuullaarrss  
AAss  oonn    

3311||0033||22002222  

RRss..  

AAss  oonn    

3311||0033||22002211  

RRss..  

11..  AAmmoouunntt  dduuee  ttoo  ssuupppplliieerrss  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  tthhee  

MMSSMMEEDD  AAcctt  aanndd  rreemmaaiinniinngg  uunnppaaiidd  aass  aatt  yyeeaarr  eenndd  
NNIILL  2222,,005555//--  
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((ii))  TThhee  ccoonnttrraacctt  iinnvvoollvveess  tthhee  uussee  ooff  aann  iiddeennttiiffiieedd  aasssseett    

  

((iiii))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ssuubbssttaannttiiaallllyy  aallll  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  uussee  

ooff  tthhee  aasssseett  tthhrroouugghh  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  lleeaassee  aanndd    

  

((iiiiii))  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  uussee  ooff  tthhee  aasssseett..  

  

AAtt  tthhee  ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  lleeaassee,,  tthhee  CCoommppaannyy  rreeccooggnniizzeess  aa  rriigghhtt--ttoo--

uussee  aasssseett  aanndd  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  lleeaassee  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aallll  lleeaassee  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  wwhhiicchh  

iitt  iiss  aa  lleesssseeee,,  eexxcceepptt  ffoorr  lleeaasseess  wwiitthh  aa  tteerrmm  ooff  ttwweellvvee  mmoonntthhss  oorr  lleessss  ((sshhoorrtt--tteerrmm  

lleeaasseess))  aanndd  llooww  vvaalluuee  lleeaasseess..  FFoorr  tthheessee  sshhoorrtt  tteerrmm  aanndd  llooww  vvaalluuee  lleeaasseess,,  tthhee  

CCoommppaannyy  rreeccooggnniizzeess  tthhee  lleeaassee  ppaayymmeennttss  aass  aann  ooppeerraattiinngg  eexxppeennssee  oonn  aa  ssttrraaiigghhtt--

lliinnee  bbaassiiss  oovveerr  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhee  lleeaassee..  

  

TThhee  rriigghhtt--ttoo--uussee  aasssseett  iiss  iinniittiiaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  aatt  ccoosstt  wwhhiicchh  ccoommpprriisseess  ooff  tthhee  iinniittiiaall  

aammoouunntt  ooff  lleeaassee  lliiaabbiilliittyy  aaddjjuusstteedd  ffoorr  lleeaassee  ppaayymmeennttss  mmaaddee  oorr  pprriioorr  ttoo  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ddaattee  pplluuss  aannyy  ddiirreecctt  ccoosstt  ii..ee..  lleeaassee  iinncceennttiivveess..  TThheeyy  aarree  

ssuubbsseeqquueennttllyy  mmeeaassuurreedd  aatt  ccoosstt  lleessss  aaccccuummuullaatteedd  ddeepprreecciiaattiioonn  aanndd  iimmppaaiirrmmeenntt  

lloossss  iiff  aannyy..  
  

TThhee  CCoommppaannyy  aapppplliieess  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm  lleeaassee  rreeccooggnniittiioonn  eexxeemmppttiioonn  ttoo  iittss  sshhoorrtt--

tteerrmm  lleeaasseess  ooff  BBuuiillddiinnggss  ((ii..ee..,,  tthhoossee  lleeaasseess  tthhaatt  hhaavvee  aa  lleeaassee  tteerrmm  ooff  1122  mmoonntthhss  oorr  

lleessss  ffrroomm  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ddaattee  aanndd  ddoo  nnoott  ccoonnttaaiinn  aa  ppuurrcchhaassee  ooppttiioonn))..  LLeeaassee  

ppaayymmeennttss  oonn  sshhoorrtt--tteerrmm  lleeaasseess  aarree  rreeccooggnniizzeedd  aass  eexxppeennssee  oonn  aa  ssttrraaiigghhtt--lliinnee  bbaassiiss  

oovveerr  tthhee  lleeaassee  tteerrmm..  
  

  GGEENNEERRAALL  
  

11..  TThhee  ffiigguurreess  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr  hhaavvee  bbeeeenn  rreeggrroouuppeedd  //  rreeccllaassssiiffiieedd  //  

rreeaarrrraannggeedd  wwhheerree  eevveerr  nneecceessssaarryy  wwiitthh  tthhee  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr  

ffiigguurreess  ffoorr  ffaacciilliittaattiinngg  pprrooppeerr  ccoommppaarriissoonnss..    
  

22..  TThhee  ffiigguurreess  hhaavvee  bbeeeenn  rroouunnddeedd  ooffff  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  rruuppeeee..  
  

  CCAAPPIITTAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  CCaappiittaall  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccaappiittaall  iinncclluuddeess  eeqquuiittyy  

ccaappiittaall  aanndd  aallll  ootthheerr  rreesseerrvveess..  TThhee  CCoommppaannyy’’ss  ccaappiittaall  mmaannaaggeemmeenntt  oobbjjeeccttiivvee  iiss  

ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  ttoottaall  sshhaarreehhoollddeerr  rreettuurrnn  bbyy  ooppttiimmiizziinngg  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  tthhrroouugghh  

fflleexxiibbllee  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  ggrroowwtthh..  
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TThhee  CCoommppaannyy  mmaannaaggeess  iittss  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  mmaakkeess  aaddjjuussttmmeennttss  iinn  tthhee  lliigghhtt  

ooff  cchhaannggeess  iinn  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ccoovveennaannttss..  TToo  mmaaiinnttaaiinn  oorr  aaddjjuusstt  tthhee  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree,,  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  aaddjjuusstt  

tthhee  ddiivviiddeenndd  ppaayymmeenntt  ttoo  sshhaarreehhoollddeerrss,,  rreettuurrnn  ccaappiittaall  ttoo  sshhaarreehhoollddeerrss  oorr  iissssuuee  

nneeww  sshhaarreess..  TThhee  CCoommppaannyy  mmoonniittoorrss  ccaappiittaall  uussiinngg  aa  ggeeaarriinngg  rraattiioo,,  wwhhiicchh  iiss  nneett  

ddeebbtt  ddiivviiddeedd  bbyy  ttoottaall  ccaappiittaall  pplluuss  nneett  ddeebbtt..      TThhee  CCoommppaannyy  iinncclluuddeess  wwiitthhiinn  nneett  

ddeebbtt,,  iinntteerreesstt  bbeeaarriinngg  llooaannss  aanndd  bboorrrroowwiinnggss  lleessss  ccaasshh  aanndd  sshhoorrtt  tteerrmm  ddeeppoossiittss..  

  

GGeeaarriinngg  RRaattiioo::  3311..0033..22002222  

RRss..  

3311..0033..22002211  

RRss..  PPaarrttiiccuullaarrss  

DDeebbtt  00  88,,1100,,000000  

LLeessss::  CCaasshh  aanndd  bbaannkk  bbaallaanncceess  1133,,9900,,333377  1144,,6699,,771155  

NNeett  ddeebbtt  00  ((66,,5599,,771155))  

TToottaall  eeqquuiittyy  1122,,6666,,8855,,443300  99,,6666,,9977,,662266  

NNeett  ddeebbtt  ttoo  ttoottaall  eeqquuiittyy  rraattiioo  00  ((00..0011))  

  

DDiisscclloossuurree  ooff  SShhaarree  CCaappiittaall  

  

  

EEqquuiittyy  SShhaarree  CCaappiittaall  

  

NNoo..  ooff  

SShhaarreess  

AAss  oonn    

3311||0033||22002222  

RRss..  

AAss  oonn    

3311||0033||22002211  

RRss..  

AAuutthhoorriisseedd  CCaappiittaall  

EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  RRss..  1100//--  EEaacchh  VVoottiinngg  RRiigghhttss  

  

11,,2200,,0000,,000000  

  

1122,,0000,,0000,,000000  

  

1122,,0000,,0000,,000000  

IIssssuueedd,,  SSuubbssccrriibbeedd  AAnndd  CCaalllleedd  UUpp  

EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  RRss..  1100//--  EEaacchh  

  

11,,2200,,0000,,000000  

  

1122,,0000,,0000,,000000  

  

1122,,0000,,0000,,000000  

PPaaiidd  UUpp  CCaappiittaall  

EEqquuiittyy  SShhaarreess  ooff  RRss..  1100//--  ((FFuullllyy  PPaaiidd))  

LLeessss::  CCaallllss  iinn  AArrrreeaarrss  ((FFrroomm  DDiirreeccttoorrss  --  NNiill))  

  

11,,2200,,0000,,000000  

4499,,110000  

  

1122,,0000,,0000,,000000  

44,,9911,,000000  

  

1122,,0000,,0000,,000000  

44,,9911,,000000  

TToottaall  11,,1199,,5500,,990000  1111,,9955,,0099,,000000  1111,,9955,,0099,,000000  
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DDiisscclloossuurree  ooff  SShhaarreehhoollddiinngg  ooff  PPrroommootteerrss  aass  aatt  3311sstt  MMaarrcchh  22002222  iiss  aass  FFoolllloowwss::--  

  

SS..  

nnoo  

PPrroommootteerr’’ss    NNaammee  CCllaassss  ooff  

sshhaarreess  

SShhaarreehhoollddiinngg  aatt  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  aass  oonn  

3311..0033..22002222  

SShhaarreehhoollddiinngg  aatt  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  aass  oonn  

3311..0033..22002211  

%%  

cchhaannggee  

iinn  sshhaarree  

hhoollddiinngg  

dduurriinngg  

tthhee  yyeeaarr  

NNoo..  ooff  

sshhaarreess  

%%  ooff  ttoottaall  

sshhaarreess  

  ooff  tthhee  

ccoommppaannyy  

NNoo..  ooff  

sshhaarreess  

%%  ooff  ttoottaall  

sshhaarreess  

  ooff  tthhee  

ccoommppaannyy  

11..  JJaaiijjaasshh  TTaattiiaa    EEqquuiittyy  1166,,7755,,220000  1133..9966  1166,,7755,,220000  1133..9966  --  

22..  BBhhaarraatt  JJaaiinn  TTaattiiaa  EEqquuiittyy  99,,0000,,440000  77..5500  99,,0000,,440000  77..5500  --  

33..  CChhaannddrraakkaanntthhaa  TTaattiiaa  EEqquuiittyy  44,,5577,,115566  33..8811  44,,5577,,115566  33..8811  --  

44..  SSaannggiittaa  TTaattiiaa  EEqquuiittyy  1100,,550000  00..0099  1100,,550000  00..0099  --  

55..  PPaannnnaallaall  JJaaiinn  TTaattiiaa  EEqquuiittyy  110000  00..0000  110000  00..0000  --  

  TToottaall    3300,,4433,,335566  2255..3366  3300,,4433,,335566  2255..3366    

  

FFIINNAANNCCIIAALL  RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

  

IInn  ccoouurrssee  ooff  iittss  bbuussiinneessss,,  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  eexxppoosseedd  ttoo  cceerrttaaiinn  ffiinnaanncciiaall  rriisskkss  tthhaatt  

ccoouulldd  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  bbuussiinneessss  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  //  

ffiinnaanncciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee..    TThheessee  iinncclluuddee  mmaarrkkeett  rriisskk  ((iinncclluuddiinngg  iinntteerreesstt  rraattee  rriisskk  aanndd  

eeqquuiittyy  pprriiccee  rriisskk)),,  ccrreeddiitt  rriisskk  aanndd  lliiqquuiiddiittyy  rriisskk..  
  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  rreevviieewwss  aanndd  aapppprroovveess  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  

ppoolliicciieess  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthheessee  rriisskkss  aanndd  mmoonniittoorrss  ssuuiittaabbllee  mmiittiiggaattiinngg  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  bbyy  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  mmiinniimmiizzee  ppootteennttiiaall  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  aanndd  aacchhiieevvee  ggrreeaatteerr  

pprreeddiiccttaabbiilliittyy  ttoo  eeaarrnniinnggss..    IInn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  

aanndd  ppoolliicciieess,,  tthhee  ttrreeaassuurryy  ffuunnccttiioonn  pprroovviiddeess  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss,,  mmoonniittoorrss  aanndd  

mmaannaaggeess  tthhrroouugghh  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  eexxppoossuurreess  bbyy  ddeeggrreeee  aanndd  mmaaggnniittuuddee  ooff  rriisskkss..  

  

BBoorrrroowwiinnggss,,  ttrraaddee  ppaayyaabblleess  aanndd  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  CCoommppaannyy''ss  

pprriimmaarryy  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  uunnqquuootteedd  eeqquuiittyy  sshhaarreess,,  ttrraaddee  

rreecceeiivvaabblleess,,  llooaannss,,  ccaasshh  aanndd  ccaasshh  eeqquuiivvaalleennttss  aanndd  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  aarree  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  aasssseettss..  
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TTRRAADDEE  RREECCEEIIVVAABBLLEESS  

  

CCrreeddiitt  rriisskk  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  rriisskk  ooff  ddeeffaauulltt  oonn  tthhee  rreecceeiivvaabblleess  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  tthhaatt  mmaayy  

rreessuulltt  iinn  ffiinnaanncciiaall  lloossss..  TThhee  mmaaxxiimmuumm  eexxppoossuurree  ffrroomm  ttrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  aammoouunnttiinngg  

ttoo  RRss..  6611,,0033,,662211//--  aass  ooff  MMaarrcchh  3311,,  22002222  ((RRss..  NNIILL  aass  ooff  MMaarrcchh  3311,,  22002211  rreessppeeccttiivveellyy))..  
  

TTrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  mmaaiinnllyy  ccoonnssttiittuuttee  rreecceeiivvaabbllee  ffrroomm  CCoorrppoorraattee  BBoorrrroowweerrss..  CCrreeddiitt  

rriisskk  iiss  bbeeiinngg  mmaannaaggeedd  tthhrroouugghh  ccrreeddiitt  aapppprroovvaallss,,  eessttaabblliisshhiinngg  ccrreeddiitt  lliimmiittss  aanndd  

mmoonniittoorriinngg  tthhee  ccrreeddiittwwoorrtthhiinneessss  ooff  ccuussttoommeerrss  ttoo  aallllooww  ccrreeddiitt  tteerrmmss  iinn  tthhee  nnoorrmmaall  

ccoouurrssee  ooff  bbuussiinneessss..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthhee  ccrreeddiitt  ppeerriioodd  ooffffeerreedd  vvaarriieess  

bbeettwweeeenn  3300  ttoo  6600  ddaayyss  aanndd  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccaasseess  ooff  iimmppaaiirrmmeenntt  

hhiissttoorriiccaallllyy..  

  

CCAASSHH  AANNDD  CCAASSHH  EEQQUUIIVVAALLEENNTTSS  AANNDD  DDEEPPOOSSIITTSS  WWIITTHH  BBAANNKKSS  

TThhee  ccrreeddiitt  rriisskk  oonn  ccaasshh  aanndd  bbaannkk  bbaallaanncceess  iiss  lliimmiitteedd  bbeeccaauussee  tthhee  ccoouunntteerrppaarrttiieess  aarree  

bbaannkkss  wwiitthh  hhiigghh  ccrreeddiitt  rraattiinnggss..  TThheerreeffoorree  tthhee  rriisskk  ooff  ddeeffaauulltt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  

iinnssiiggnniiffiiccaanntt..  
  

SSuummmmaarryy  ooff  eexxppoossuurreess  ttoo  ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  pprroovviiddeedd  bbeellooww::  
  

FFiinnaanncciiaall  aasssseett  
EExxppoossuurree  aass  aatt  

3311..33..22002222  

RRss..  
3311..33..22002211  

RRss..  

IInnvveessttmmeennttss  33,,9988,,7700,,449955  6644,,6688,,883333  

LLooaannss  33,,7755,,1166,,220099  44,,0022,,0099,,991166  

TTrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  6611,,0033,,662211  00..0000  

CCaasshh  aanndd  ccaasshh  eeqquuiivvaalleennttss  33,,2299,,994400  3322,,3355,,880033  

BBaannkk  bbaallaanncceess  ootthheerr  tthhaann  ccaasshh  aanndd  ccaasshh  eeqquuiivvaalleennttss  1100,,6600,,339977  ((1177,,6666,,008888))  

OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  aasssseettss  44,,7777,,4422,,995500  44,,8800,,3355,,330088  

TToottaall  1133,,2266,,2233,,661122  99,,6611,,8833,,777722  

  

FFiinnaanncciiaall  LLiiaabbiilliittyy  

EExxppoossuurree  aass  aatt  

3311..33..22002222  

RRss..  

3311..33..22002211  

RRss..  

BBoorrrroowwiinnggss  --  88,,1100,,000000  

TTrraaddee  PPaayyaabblleess  3366,,4466,,889900  --  

OOtthheerr  PPaayyaabblleess  22,,1133,,884422  44,,2255,,225599  

TToottaall  3388,,6600,,773322  1122,,3355,,225599  
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FFaaiirr  VVaalluuee  mmeeaassuurreemmeenntt  HHiieerraarrcchhyy      

IInn  RRss..  

PPaarrttiiccuullaarrss  ffoorr    

FFYY  22002211--2222  
TToottaall  

CCaarrrryyiinngg  AAmmoouunntt  FFaaiirr  VVaalluuee  MMeeaassuurreemmeenntt  UUssiinngg  

FFVVTTPPLL  FFVVTTOOCCII  
AAmmoorrttiisseedd  

CCoosstt  

TToottaall  

RRss..  

QQuuootteedd  

pprriicceess  iinn  

aaccttiivvee  

mmaarrkkeett  

((LLeevveell  11))  

SSiiggnniiffii

ccaanntt  

oobbsseerrvv

aabbllee  

iinnppuuttss  

((LLeevveell  

22))  

SSiiggnniiffiicc

aanntt  

oobbsseerrvvaa

bbllee  

iinnppuuttss  

((LLeevveell  

33))  

CCaasshh  aanndd  

CCaasshh  

EEqquuiivvaalleenntt  

33,,2299,,994400  --  --  33,,2299,,994400  --  --  --  --  

OOtthheerr  BBaannkk  

BBaallaannccee  
1100,,6600,,339977  --  --  1100,,6600,,339977  --  --  --  --  

NNoonn--  CCuurrrreenntt  

IInnvveessttmmeennttss  

((EExxcclluuddiinngg  

iinnvveessttmmeenntt  

iinn  

ssuubbssiiddiiaarriieess))  

33,,9988,,7700,,449955  --  33,,9988,,7700,,449955    33,,9988,,7700,,449955  33,,9988,,7700,,449955  --  --  

OOtthheerr  NNoonn  --

CCuurrrreenntt  

FFiinnaanncciiaall  

AAsssseettss  

88,,5522,,5599,,115599  --  --  88,,5522,,5599,,115599  --  --  --  --  

TTrraaddee  

RReecceeiivvaabblleess  
6611,,0033,,662211  --  --  6611,,0033,,662211  --  --  --  --  

OOtthheerr  

CCuurrrreenntt  

ffiinnaanncciiaall  

AAsssseettss  

2266,,0011,,226677  --  --  2266,,0011,,226677  --  --  --  --  
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PPaarrttiiccuullaarrss  ffoorr    

FFYY  22002200--2211  
TToottaall  

CCaarrrryyiinngg  AAmmoouunntt  FFaaiirr  VVaalluuee  MMeeaassuurreemmeenntt  UUssiinngg  

FFVVTT

PPLL  
FFVVTTOOCCII  

AAmmoorrttiisseedd  

CCoosstt  
TToottaall  

RRss..  

QQuuootteedd  

pprriicceess  iinn  

aaccttiivvee  

mmaarrkkeett  

((LLeevveell  11))  

SSiiggnniiffiicc

aanntt  

oobbsseerrvvaa

bbllee  

iinnppuuttss  

((LLeevveell  

22))  

SSiiggnniiffiiccaa

nntt  

oobbsseerrvvaabbll

ee  iinnppuuttss  

((LLeevveell  33))  

CCaasshh  aanndd  CCaasshh  

EEqquuiivvaalleenntt  
3322,,3355,,880033  --  --  3322,,3355,,880033  --  --  --  --  

OOtthheerr  BBaannkk  

BBaallaannccee  
((1177,,6666,,008888))  --  --  ((1177,,6666,,008888))  --  --  --  --  

NNoonn--  CCuurrrreenntt  

IInnvveessttmmeennttss  

((EExxcclluuddiinngg  

iinnvveessttmmeenntt  iinn  

ssuubbssiiddiiaarriieess))  

6644,,6688,,883333  --  6644,,6688,,883333  --  6644,,6688,,883333  6644,,6688,,883333  --  --  

OOtthheerr  NNoonn  --

CCuurrrreenntt  

FFiinnaanncciiaall  AAsssseettss  
88,,8822,,4455,,222244  --  --  88,,8822,,4455,,222244  --  --  --  --  

TTrraaddee  

RReecceeiivvaabblleess  
--  --  --  --  --  --  --  --  

OOtthheerr  CCuurrrreenntt  

ffiinnaanncciiaall  AAsssseettss  
--  --  --  --  --  --  --  --  

  

  EEQQUUIITTYY  PPRRIICCEE  RRIISSKK  

EEqquuiittyy  pprriiccee  rriisskk  iiss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  cchhaannggee  iinn  mmaarrkkeett  rreeffeerreennccee  pprriiccee  ooff  tthhee  iinnvveessttmmeennttss  

iinn  qquuootteedd  eeqquuiittyy  sseeccuurriittiieess..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthhee  ssoollee  iinnvveessttmmeenntt  iinn  eeqquuiittyy  

sshhaarreess  iiss  uunnqquuootteedd  aanndd  ddooeess  nnoott  eexxppoossee  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  eeqquuiittyy  pprriiccee  rriisskkss,,  hhoowweevveerr  

tthheerree  ccaann  bbee  cchhaannggeess  iinn  tthhee  eeqquuiittyy  pprriiccee  bbaasseedd  oonn  vvaalluuaattiioonnss  ddoonnee  aatt  ddiiffffeerreenntt  

rreeppoorrttiinngg  ppeerriiooddss  oowwiinngg  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ggeenneerraall  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  

tthhee  iinnvveesstteeee  ooppeerraatteess..  IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  iiss  nnoott  hheelldd  ffoorr  ttrraaddiinngg  ppuurrppoosseess..  

  

  EEQQUUIITTYY  PPRRIICCEE  SSEENNSSIITTIIVVIITTYY  AANNAALLYYSSIISS  

AA  11%%  cchhaannggee  iinn  pprriicceess  ooff  eeqquuiittyy  iinnssttrruummeennttss  hheelldd  aass  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222,,  aanndd  MMaarrcchh  

3311,,  22002211,,  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  aann  iinnccrreeaassee  //  ddeeccrreeaassee  ooff  IINNRR  33,,9988,,770055,,  IINNRR  6644,,668888  iinn  ffaaiirr  

vvaalluuee  ooff  tthhee  eeqquuiittyy  iinnssttrruummeenntt  rreessppeeccttiivveellyy..  

  

  PPRROOVVIISSIIOONN  FFOORR  EEXXPPEECCTTEEDD  CCRREEDDIITT  LLOOSSSSEESS  
  

FFiinnaanncciiaall  aasssseettss  ffoorr  wwhhiicchh  lloossss  aalllloowwaannccee  iiss  mmeeaassuurreedd  uussiinngg  lliiffee  ttiimmee  eexxppeecctteedd  

ccrreeddiitt  lloosssseess  
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TThhee  CCoommppaannyy''ss  mmaaiinn  ccuussttoommeerr  bbaassee  iiss  CCoorrppoorraattee  BBoorrrroowweerrss..  HHiissttoorriiccaallllyy  tthhee  rriisskk  ooff  

ddeeffaauulltt  hhaass  bbeeeenn  nneegglliiggiibbllee  oorr  nniill..  FFuurrtthheerr,,  mmaannaaggeemmeenntt  bbeelliieevveess  tthhaatt  tthhee  uunniimmppaaiirreedd  

aammoouunnttss  tthhaatt  aarree  ppaasstt  dduuee  bbyy  mmoorree  tthhaann  6600  ddaayyss  aarree  ssttiillll  ccoolllleeccttiibbllee  iinn  ffuullll,,  bbaasseedd  oonn  

hhiissttoorriiccaall  ppaayymmeenntt  bbeehhaavviioorr  aanndd  eexxtteennssiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  ccuussttoommeerr  ccrreeddiitt  rriisskk..  HHeennccee,,  nnoo  

iimmppaaiirrmmeenntt  lloossss  hhaass  bbeeeenn  rreeccooggnniizzeedd  dduurriinngg  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ppeerriiooddss  iinn  rreessppeecctt  ooff  ttrraaddee  

rreecceeiivvaabblleess..  

  

((ii))  DDeebbttoorrss  AAggeeiinngg  SScchheedduullee  
  

AAss  aa  ppoolliiccyy,,  tthhee  CCoommppaannyy  ddooeess  aann  aaggeeiinngg  aannaallyyssiiss  ooff  ddeebbttoorrss,,  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  wwhhiicchh  iiss  

ssttaatteedd  bbeellooww..  

  

AAss  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222  

OOuuttssttaannddiinngg  ffoorr  ffoolllloowwiinngg  PPeerriiooddss  ffrroomm  dduuee  ddaattee  ooff  PPaayymmeennttss  

LLeessss  tthhaann  

66  mmoonntthhss  

RRss..  

66  

mmoonntthhss  

--  11  YYeeaarr  

RRss..  

11  --  22  

YYeeaarrss  

RRss..  

22  --  33  

YYeeaarrss  

RRss..  

MMoorree  

tthhaann  33  

yyeeaarrss  

RRss..  

TToottaall  

RRss..  

UUnnddiissppuutteedd  ttrraaddee  

rreecceeiivvaabblleess  ––  ccoonnssiiddeerreedd  

ggoooodd  
2266,,0011,,226677  --  --  --  --  2266,,0011,,226677  

UUnnddiissppuutteedd  ttrraaddee  

rreecceeiivvaabblleess  ––  ccoonnssiiddeerreedd  

ddoouubbttffuull  
--  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  ttrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  

––  ccoonnssiiddeerreedd  ggoooodd  
--  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  ttrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  

––  ccoonnssiiddeerreedd  ddoouubbttffuull  
--  --  --  --  --  --  

  

AAss  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002211  

OOuuttssttaannddiinngg  ffoorr  ffoolllloowwiinngg  PPeerriiooddss  ffrroomm  dduuee  ddaattee  ooff  PPaayymmeennttss  

LLeessss  tthhaann  

66  mmoonntthhss  

RRss..  

66  

mmoonntthhss  

--  11  YYeeaarr  

RRss..  

11  --  22  

YYeeaarrss  

RRss..  

22  --  33  

YYeeaarrss  

RRss..  

MMoorree  

tthhaann  33  

yyeeaarrss  

RRss..  
TToottaall  

RRss..  

UUnnddiissppuutteedd  ttrraaddee  

rreecceeiivvaabblleess  ––  ccoonnssiiddeerreedd  

ggoooodd  
--  --  --  --  --  --  

UUnnddiissppuutteedd  ttrraaddee  

rreecceeiivvaabblleess  ––  ccoonnssiiddeerreedd  

ddoouubbttffuull  
--  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  ttrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  

––  ccoonnssiiddeerreedd  ggoooodd  
--  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  ttrraaddee  rreecceeiivvaabblleess  

––  ccoonnssiiddeerreedd  ddoouubbttffuull  
--  --  --  --  --  --  



 
 

 

AASSHHRRAAMM  OONNLLIINNEE..CCOOMM  LLIIMMIITTEEDD  
CCIINN..  LL7744999999TTNN11999911PPLLCC002200776644  

##2299,,  MMooookkaatthhaall  SSttrreeeett,,    

PPuurraassaawwaallkkaamm,,  CChheennnnaaii  ––  660000  000077  

  AANNNNUUAALL  RREEPPOORRTT  ––  22002211  ––  22002222                                   

 
119 

  

((iiii))  TTrraaddee  PPaayyaabblleess  AAggeeiinngg  SScchheedduullee  

  

AAss  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222  

OOuuttssttaannddiinngg  ffoorr  ffoolllloowwiinngg  PPeerriiooddss  ffrroomm  dduuee  ddaattee  ooff  PPaayymmeennttss  

LLeessss  tthhaann  

66  MMoonntthhss  

RRss..  

66  MMoonntthhss  

--  11  YYeeaarr  

RRss..  

11  --  22  

YYeeaarrss  

RRss..  

22  --  33  

YYeeaarrss  

RRss..  

MMoorree  tthhaann  

33  YYeeaarrss  

RRss..  

TToottaall  

RRss..  

MMSSMMEE  --  --  --  --  --  --  

OOtthheerrss  --  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  DDuueess  ––  MMSSMMEE  --  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  DDuueess  ––  OOtthheerrss  --  --  --  --  --  --  

  

AAss  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002211  

OOuuttssttaannddiinngg  ffoorr  ffoolllloowwiinngg  PPeerriiooddss  ffrroomm  dduuee  ddaattee  ooff  PPaayymmeennttss  

LLeessss  tthhaann  

66  MMoonntthhss  

RRss..  

66  

MMoonntthhss  

--  11  YYeeaarr  

RRss..  

11  --  22  

YYeeaarrss  

RRss..  

22  --  33  

YYeeaarrss  

RRss..  

MMoorree  

tthhaann  33  

YYeeaarrss  

RRss..  

TToottaall  

RRss..  

MMSSMMEE  2222,,005555  --  --  --  --  2222,,005555  

OOtthheerrss  --  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  DDuueess  ––  MMSSMMEE  --  --  --  --  --  --  

DDiissppuutteedd  DDuueess  ––  OOtthheerrss  --  --  --  --  --  --  

  

LLIIQQUUIIDDIITTYY  RRIISSKK  

TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  lliiqquuiiddiittyy  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssuuffffiicciieenntt  lliiqquuiiddiittyy  aanndd  

eennssuurree  tthhaatt  ffuunnddss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  aass  ppeerr  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaannaaggeess  

lliiqquuiiddiittyy  rriisskk  tthhrroouugghh  ccaasshh  ccrreeddiitt  lliimmiittss  aanndd  uunnddrraawwnn  bboorrrroowwiinngg  ffaacciilliittiieess  bbyy  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  mmoonniittoorriinngg  ffoorreeccaasstt  aanndd  aaccttuuaall  ccaasshh  fflloowwss..    TThhee  CCoommppaannyy  iinnvveessttss  iittss  

ssuurrpplluuss  ffuunnddss  iinn  bbaannkk  ffiixxeedd  ddeeppoossiitt  wwhhiicchh  ccaarrrryy  mmiinniimmaall  mmaarrkk  ttoo  mmaarrkkeett  rriisskkss..  

  

CC UU RR RR EE NNCC YY   RR II SS KK   

TThhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  eexxppoosseedd  ttoo  aannyy  ccuurrrreennccyy  rriisskk  ssiinnccee  iitt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aannyy  

ttrraannssaaccttiioonnss  iinn  aannyy  ffoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy..  

  

SSEENNSSIITTIIVVIITTYY  AANNAALLYYSSIISS  

SSiinnccee  tthhee  ccoommppaannyy  iiss  nnoott  eexxppoosseedd  ttoo  aannyy  ccuurrrreennccyy  rriisskk,,  sseennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  iiss  nnoott  

aapppplliiccaabbllee..  
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MMAATTUURRIITTIIEESS  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  LLIIAABBIILLIITTIIEESS  

  

TThhee  FFoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  MMaattuurriittiieess  ((pprriinncciippaall  aanndd  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  llooaann))  ooff  

nnoonn--ddeerriivvaattiivvee  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess,,  bbaasseedd  oonn  ccoonnttrraaccttuuaall  ccaasshh  fflloowwss::  

  

3311  MMaarrcchh  22002222  CCoonnttrraaccttuuaall  ccaasshh  fflloowwss  ((iinn  RRss..))  

CCoonnttrraaccttuuaall  

mmaattuurriittiieess  ooff  ffiinnaanncciiaall  

lliiaabbiilliittiieess  

CCaarrrryyiinngg  

AAmmoouunntt  

LLeessss  

tthhaann  aa  

YYeeaarr  

11--22  

YYeeaarrss  

22--33  

YYeeaarrss  

33--55  

YYeeaarr

ss  

MMoorree  

tthhaann  

  55  YYeeaarrss  

TToottaall  

LLooaannss  --  --  --  --  --  --  --  

TTrraaddee  ppaayyaabblleess  3388,,6600,,773322  3366,,4466,,889900  11,,0033,,884422  11,,1100,,000000  --  --  3388,,6600,,773322  

OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  

lliiaabbiilliittiieess  
--  --  --  --  --  --  --  

TToottaall  3388,,6600,,773322  3366,,4466,,889900  11,,0033,,884422  11,,1100,,000000  --  --  3388,,6600,,773322  

  
3311  MMaarrcchh  22002211  CCoonnttrraaccttuuaall  ccaasshh  fflloowwss  ((iinn  RRss..))  

CCoonnttrraaccttuuaall  

mmaattuurriittiieess  ooff  ffiinnaanncciiaall  

lliiaabbiilliittiieess  

CCaarrrryyiinngg  

AAmmoouunntt  

LLeessss  

tthhaann  aa  

YYeeaarr  

11--22  

YYeeaarrss  

22--33  

YYeeaarrss  

33--55  

YYeeaarr

ss  

MMoorree  

tthhaann  

  55  YYeeaarrss  

TToottaall  

LLooaannss  88,,1100,,000000  88,,1100,,000000  --  --  --  --  88,,1100,,000000  

TTrraaddee  ppaayyaabblleess  44,,2255,,225599  3322,,559922  22,,8822,,666688  11,,1100,,000000  --  --  44,,2255,,225599  

OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  

lliiaabbiilliittiieess  
--  --  --  --  --  --  --  

TToottaall  1122,,3355,,225599  88,,4422,,559922  22,,8822,,666688  11,,1100,,000000  --  --  1122,,3355,,225599  

  

MM AA RR KK EE TT   RR II SS KK   

MMaarrkkeett  rriisskk  iiss  tthhee  rriisskk  tthhaatt  tthhee  ffaaiirr  vvaalluuee  oorr  ffuuttuurree  ccaasshh  fflloowwss  ooff  aa  ffiinnaanncciiaall  iinnssttrruummeenntt  wwiillll  

fflluuccttuuaattee  bbeeccaauussee  ooff  cchhaannggeess  iinn  mmaarrkkeett  pprriicceess..    MMaarrkkeett  rriisskk  ffoorr  tthhee  eennttiittyy  ccoommpprriisseess  ttwwoo  ttyyppeess  

ooff  rriisskk::  ccuurrrreennccyy  rriisskk,,  iinntteerreesstt  rraattee  rriisskk  aanndd  eeqquuiittyy  pprriiccee  rriisskk..  FFiinnaanncciiaall  iinnssttrruummeennttss  aaffffeecctteedd  

bbyy  mmaarrkkeett  rriisskk  iinncclluuddee  bboorrrroowwiinnggss  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  iinn  uunnqquuootteedd  eeqquuiittyy  sshhaarreess..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  

ooff  mmaarrkkeett  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ttoo  mmaannaaggee  aanndd  ccoonnttrrooll  mmaarrkkeett  rriisskk  eexxppoossuurreess  wwiitthhiinn  

aacccceeppttaabbllee  ppaarraammeetteerrss,,  wwhhiillee  ooppttiimmiizziinngg  tthhee  rreettuurrnn..  

  

IINNTTEERREESSTT  RRAATTEE  RRIISSKK  

TThhee  CCoommppaannyy  iiss  nnoott  eexxppoosseedd  ttoo  aannyy  iinntteerreesstt  rraattee  rriisskk..    AAtt  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  tthhee  iinntteerreesstt  rraattee  

pprrooffiillee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  iinntteerreesstt--bbeeaarriinngg  ffiinnaanncciiaall  iinnssttrruummeennttss  iiss  aass  ffoolllloowwss::  
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PPaarrttiiccuullaarrss  3311..33..22002222  3311..33..22002211  

FFiinnaanncciiaall  aasssseettss  99,,2277,,5533,,111177  88,,9977,,1144,,993399  

FFiixxeedd--rraattee  iinnssttrruummeennttss  --  --  

TToottaall  ––  AA  99,,2277,,5533,,111177  88,,9977,,1144,,993399  

FFiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  3388,,6600,,773322  44,,2255,,225599  

FFiixxeedd--rraattee  iinnssttrruummeennttss  --  --  

BBoorrrroowwiinnggss  --  88,,1100,,000000  

TToottaall  --  BB  3388,,6600,,773322  1122,,3355,,225599  

NNEETT  88,,8888,,9922,,338855  88,,8844,,7799,,668800  

  

BBOORRRROOWWIINNGGSS  FFRROOMM  BBAANNKKSS  &&  FFIINNAANNCCIIAALL  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  

  

TThhee  ccoommppaannyy  ddooeessnn’’tt  hhaavvee  aannyy  bboorrrroowwiinnggss  ffrroomm  BBaannkkss//FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  

nnoo  ccoorrrreessppoonnddiinngg  rreeppoorrtt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ffiilleedd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ssaammee..  

  

RREECCEEIIVVAABBLLEESS  AANNDD  PPAAYYAABBLLEESS  

  

TThhee  rreecceeiivvaabblleess  aanndd  ppaayyaabblleess  aass  ssttaatteedd  iinn  CCuurrrreenntt  AAsssseettss  aanndd  CCuurrrreenntt  LLiiaabbiilliittiieess  

aanndd  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  hhaavvee  aa  vvaalluuee  aanndd  rreeaalliizzaattiioonn  eeqquuaall  ttoo  tthhee  

aammoouunntt  aatt  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ssttaatteedd  iinn  tthhee  BBaallaannccee  SShheeeett  aanndd  nnoo  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddoouubbttffuull  

ddeebbttss  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddiinngg  MMaarrcchh  3311,,  22002222..  

  

  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  WWIITTHH  SSTTRRUUCCKK  OOFFFF  CCOOMMPPAANNIIEESS  

  

TThhee  ccoommppaannyy  ddooeessnn’’tt  hhaavvee  aannyy  ttrraannssaaccttiioonnss  wwiitthh  ssttrruucckk  ooffff  ccoommppaanniieess..  

  

  BBEENNAAMMII  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  //  PPRROOPPEERRTTYY  

  

NNoo  pprroocceeeeddiinnggss  hhaavvee  bbeeeenn  iinniittiiaatteedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  oorr  aarree  ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  

CCoommppaannyy  aass  aatt  MMaarrcchh  3311,,  22002222  ffoorr  hhoollddiinngg  aannyy  BBeennaammii  pprrooppeerrttyy  uunnddeerr  tthhee  

BBeennaammii  TTrraannssaaccttiioonnss  ((PPrroohhiibbiittiioonn))  AAcctt,,  11998888  ((aass  aammeennddeedd  iinn  22001166))  aanndd  rruulleess  

mmaaddee  tthheerreeuunnddeerr..  

  

  RREEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  PPLLAANNTT,,  PPRROOPPEERRTTYY  AANNDD  EEQQUUIIPPMMEENNTT  

  

TThheerree  wwaass  nnoo  rreevvaalluuaattiioonn  ooff  aasssseettss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22002211--2222..  
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   RR AA TT II OO SS   OOFF   TT HHEE   CCOOMMPPAANNYY  
  

SS..  

NNoo  

CCoommppaannyy  RRaattiioo''ss  22002211--  2222  22002200--2211  %%  

vvaarriiaannccee  

RReeaassoonnss  ffoorr  vvaarriiaannccee  iinn  

eexxcceessss  ooff  2255%%  

11  DDeebbtt  SSeerrvviiccee  CCoovveerraaggee  RRaattiioo  

((AA//BB))  

00..6644  ((11,,116622..9977))  ((110000..0066))  
VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  ddeeccrreeaassee  

iinn  NNeett  LLoossss  aanndd  iinnccrreeaassee  iinn  

ddeebbtt  sseerrvviiccee  dduurriinngg  tthhee  FFYY..  
    EEBBIITTDDAA  ((AA))  55,,2211,,222299  ((6600,,9933,,998855))    

    DDeebbtt  SSeerrvviiccee  ((BB))  88,,1100,,001100  55,,224400..00    

                  

22  RReettuurrnn  oonn  EEqquuiittyy  ((AA//BB))  00..0088  ((66..9922))  ((110011..2211))  VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  ddeeccrreeaassee  

iinn  NNeett  LLoossss..      NNeett  IInnccoommee  ((AA))  11,,0055,,998822  ((6666,,9933,,996666))    

    SShhaarreehhoollddeerr''ss  EEqquuiittyy  ((BB))  11226666,,8855,,443300  996666,,9977,,662266    

              

  33  NNeett  ccaappiittaall  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo  ((%%))  

((AA//BB))  

88..88  99..77  ((99..0033))  NNoo  mmaajjoorr  VVaarriiaannccee..  

    OOppeerraattiinngg  IInnccoommee  ((AA))  3355,,0022,,335544  3388,,5577,,666677    

    WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  ((BB))  339988,,6699,,552277  339999,,5500,,338888    

                  

44  NNeett  PPrrooffiitt  RRaattiioo((%%))  ((AA//BB))  11..5522  ((8899..6688))  ((110011..7700))  VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  ddeeccrreeaassee  

iinn  NNeett  LLoossss..      NNeett  IInnccoommee  ((AA))  11,,0055,,998822  ((6666,,9933,,996666))    

    RReevveennuuee  ((BB))  6699,,5522,,664422  7744,,6644,,110022    

              

  55  RReettuurrnn  oonn  ccaappiittaall  EEmmppllooyyeedd  ((%%))**  

((AA//BB))  

00..0088  ((66..8866))  ((110011..2222))  VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  ddeeccrreeaassee  

iinn  NNeett  LLoossss..  

    EEBBIITT  11,,0055,,999922  ((6666,,8888,,772266))    

    CCaappiittaall  EEmmppllooyyeedd  11226666,,8855,,443300  997755,,0077,,662266    

                  

66  CCuurrrreenntt  RRaattiioo((%%))    ((AA//BB))  88..88  2244..1100  ((6633..6677))  VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  iinnccrreeaassee  

iinn  CCuurrrreenntt  LLiiaabbiilliittiieess..      CCuurrrreenntt  AAsssseettss  ((AA))  445500,,1100,,116677  441166,,7799,,663311    

    CCuurrrreenntt  LLiiaabbiilliittiieess  ((BB))  5511,,4400,,664400  1177,,2299,,224433    

                

77  DDeebbtt  EEqquuiittyy  RRaattiioo  ((%%))    ((AA//BB))  --  00..0011  ((110000..0000))  VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  ddeeccrreeaassee  

iinn  DDeebbtt  aanndd  iinnccrreeaassee  iinn  

SShhaarreehhoollddeerrss’’  EEqquuiittyy..  

    DDeebbtt  AAmmoouunntt  ((AA))  --  88,,1100,,000000    

    SShhaarreehhoollddeerr''ss  EEqquuiittyy  ((BB))  11226666,,8855,,443300  996666,,9977,,662266    
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SS..  

NNoo  

CCoommppaannyy  RRaattiioo''ss  22002211--  2222  22002200--2211  %%  

vvaarriiaannccee  

RReeaassoonnss  ffoorr  vvaarriiaannccee  iinn  

eexxcceessss  ooff  2255%%  

88  TTrraaddee  RReecceeiivvaabblleess  RRaattiioo  ((%%))  ((AA//BB))  11..00  --  110000..0000  VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  iinnccrreeaassee  

iinn  CCrreeddiitt  SSaalleess      NNeett  CCrreeddiitt  SSaalleess  ((AA))  3355,,0022,,335544  --    

    AAvveerraaggee  AAccccoouunnttss  RReecceeiivvaabbllee  ((BB))  3355,,0022,,335544  --    

                  

99  TTrraaddee  PPaayyaabblleess  RRaattiioo  ((%%))  ((AA//BB))  11..0000  --  110000..0000  VVaarriiaannccee  iiss  dduuee  ttoo  iinnccrreeaassee  

iinn  CCrreeddiitt  PPuurrcchhaasseess      NNeett  CCrreeddiitt  ppuurrcchhaasseess  ((AA))  3366,,4466,,889900  --    

    AAvveerraaggee  AAccccoouunnttss  ppaayyaabblleess  ((BB))  3366,,4466,,889900  --    

                  

1100  RReettuurrnn  oonn  IInnvveessttmmeenntt  ((%%))**  ((AA//BB))  --  --  --  NNoo  mmaajjoorr  VVaarriiaannccee  

    NNeett  IInnccoommee  ((AA))  --  --    

    SShhaarreehhoollddeerr’’ss  FFuunndd  ((BB))  339988,,7700,,449955  6644,,6688,,883333    

  

  RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  OOFF  IINNCCOOMMEE  TTAAXX  AANNDD  AACCCCOOUUNNTTIINNGG  PPRROOFFIITT  

PPaarrttiiccuullaarrss  

FFoorr  tthhee  yyeeaarr  

eennddeedd    3311sstt    

MMaarrcchh  22002222  

RRss..  

FFoorr  tthhee  yyeeaarr  

eennddeedd    3311sstt    

MMaarrcchh  22002211  

RRss..  

IInnccoommee  TTaaxx  rreeccooggnniisseedd  iinn  pprrooffiitt  oorr  lloossss  

CCuurrrreenntt  TTaaxx    

CCuurrrreenntt  iinnccoommee  ttaaxx  cchhaarrggee  

  

  

--  

  

  

--  

TToottaall  ((AA))  --  --  

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx    

IInn  rreessppeecctt  ooff  ccuurrrreenntt  YYeeaarr  

  

((11,,9977,,009977))  

  

--  

TToottaall((BB))  ((11,,9977,,009977))  --  

TTaaxx  ffoorr  eeaarrlliieerr  yyeeaarrss  

AAddjjuussttmmeennttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  ccuurrrreenntt  iinnccoommee  ttaaxx  ooff  pprriioorr  yyeeaarrss  

  

--  

  

((7788,,113399))  

TToottaall  ((CC))  --  ((7788,,113399))  

IInnccoommee  TTaaxx  eexxppeennssee  rreeccooggnniisseedd  iinn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  PPrrooffiitt  

aanndd  LLoossss  ((AA++BB++CC))  

  

((11,,9977,,009977))  

  

((7788,,113399))  

 

IInnccoommee  TTaaxx  rreeccooggnniisseedd  iinn  OOtthheerr  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee    --  --  

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  eexxppeennsseess  oonn  rree--mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  eemmppllooyyeeee  

ddeeffiinneedd  bbeenneeffiitt  ppllaannss  

--  --  

DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  eexxppeennsseess  oonn  GGaaiinn  oonn  FFaaiirr  vvaalluuaattiioonn  ooff  sshhaarreess  3377,,1166,,993377  --  

TToottaall  ttaaxx  eexxppeennssee  rreeccooggnniisseedd  iinn  ootthheerr  ccoommpprreehheennssiivvee  

iinnccoommee  

3355,,1199,,884400  ((7788,,113399))  
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RReeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  ttaaxx  eexxppeennssee  aanndd  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  pprrooffiitt  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  iiss  aass  ffoolllloowwss::  

PPaarrttiiccuullaarrss  

FFoorr  tthhee  yyeeaarr  

eennddeedd    3311sstt    

MMaarrcchh  22002222  

RRss..    

FFoorr  tthhee  yyeeaarr  

eennddeedd    3311sstt    

MMaarrcchh  22002211  

RRss..  

PPrrooffiitt  bbeeffoorree  ttaaxx    11,,0055,,998822  ((6666,,9933,,996666))  

IInnccoommee  TTaaxx  EExxppeennssee  CCaallccuullaatteedd  @@2255..1177%%  ((PPYY  @@2255..1177%%))  2266,,667766  --  

EEffffeecctt  ooff  eexxppeennsseess  tthhaatt  aarree  ddeedduuccttiibbllee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  ttaaxxaabbllee  

pprrooffiitt  
--  --  

EEffffeecctt  ooff  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  lloosssseess  ((2266,,667766))  --  

EEffffeecctt  ooff  wwrriittee  ooffff//PPrroovviissiioonn  ffoorr  iimmppaaiirrmmeenntt  ooff  iinnttaannggiibbllee  

aasssseett  
--  --  

EEffffeecctt  ooff  lloowweerr  ttaaxx  rraatteess  ffoorr  lloonnggeerr  tteerrmm  ccaappiittaall  ggaaiinn  --  --  

AAddjjuussttmmeennttss  rreeccooggnniisseedd  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  

ccuurrrreenntt  ttaaxx  ooff  pprriioorr  yyeeaarrss  
--  7788,,113399  

IInnccoommee  ttaaxx  eexxppeennssee  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  ssttaannddaalloonnee  ssttaatteemmeenntt  

ooff  pprrooffiitt  aanndd  lloossss  
--  7788,,113399  

EEffffeeccttiivvee  TTaaxx  RRaattee  NNAA  NNAA  

  

  DDEEFFEERRRREEDD  TTAAXX  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  ddeeffeerrrreedd  ttaaxx  lliiaabbiilliittiieess//((aasssseettss))  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  BBaallaannccee  sshheeeett::  

  

PPaarrttiiccuullaarrss  

AAss  aatt  3311sstt  

MMaarrcchh  22002222  

AAss  aatt  3311sstt  

MMaarrcchh  22002211  

      DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  LLiiaabbiilliittiieess  ((3355,,1199,,884400))  --  

      DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  AAsssseettss  --  --  

      TToottaall  ((3355,,1199,,884400))  --  

        

FFYY  --  22002211--2222  DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  

LLiiaabbiilliittiieess  //  ((AAsssseettss))  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo::  

OOppeenniinngg  

BBaallaannccee  

RReeccooggnniisseedd  iinn  

ssttaatteemmeenntt  ooff  

PPrrooffiitt  aanndd  LLoossss  

RReeccooggnniisseedd  

iinn  

ssttaatteemmeenntt  

ooff  OOCCII  

OOtthheerr    

AAddjjuussttmmeennttss  

CClloossiinngg  

BBaallaannccee  

FFaaiirr  VVaalluuaattiioonn  ooff  

IInnvveessttmmeennttss  
--  --  ((3355,,1199,,884400))  --  ((3355,,1199,,884400))  

DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  WWDDVV  aass  

ppeerr  bbooookkss  aanndd  IInnccoommee  TTaaxx  
--  --  --  --  --  

OOnn  IInnttaannggiibbllee  aasssseettss  --  --  --  --  --  

TToottaall  --  --  ((3355,,1199,,884400))  --  ((3355,,1199,,884400))  
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FFYY  --  22002200--2211  DDeeffeerrrreedd  ttaaxx  

LLiiaabbiilliittiieess//((AAsssseettss))  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo::  

OOppeenniinngg  

BBaallaannccee  

RReeccooggnniisseedd  iinn  

ssttaatteemmeenntt  ooff  

PPrrooffiitt  aanndd  LLoossss  

RReeccooggnniisseedd  

iinn  

ssttaatteemmeenntt  

ooff  OOCCII  

OOtthheerr  

AAddjjuussttmmeennttss  

CClloossiinngg  

BBaallaannccee  

FFaaiirr  VVaalluuaattiioonn  ooff  

IInnvveessttmmeennttss  --  --  --  --  --  

DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  WWDDVV  aass  

ppeerr  bbooookkss  aanndd  IInnccoommee  TTaaxx  --  --  --  --  --  

OOnn  IInnttaannggiibbllee  aasssseettss  --  --  --  --  --  

TToottaall  --  --  --  --  --  

  

  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  CCHHAARRGGEE  CCRREEAATTIIOONN  OONN  PPRROOPPEERRTTYY  

  

  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  nnoo  cchhaarrggee  oonn  iittss  rreecceeiivvaabblleess  aanndd  hheennccee,,  tthheerree  aarree  nnoo  rreellaatteedd  rreeggiissttrraattiioonn  

ccoommpplliiaanncceess  iinnvvoollvveedd..  

  

  UUNN  DDIISSCCLLOOSSEEDD  IINNCCOOMMEE  

  

  TThhee  ccoommppaannyy  ddooeessnn’’tt  hhaavvee  aannyy  ccuurrrreenntt  oorr  pprreevviioouuss  ttrraannssaaccttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  

rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  bbooookkss  ooff  aaccccoouunnttss  aanndd  hhaass  bbeeeenn  ssuurrrreennddeerreedd  oorr  ddiisscclloosseedd  aass  iinnccoommee  

dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  iinn  tthhee  ttaaxx  aasssseessssmmeennttss  uunnddeerr  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  AAcctt,,  119966..  

  

  WWIILLLLFFUULL  DDEEFFAAUULLTTEERR  

  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  wwiillllffuull  ddeeffaauulltteerr  bbyy  aannyy  bbaannkk  oorr  ffiinnaanncciiaall  

iinnssttiittuuttiioonn  oorr  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  aannyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy..  

  

  TTIITTLLEE  DDEEEEDDSS  OOFF  IIMMMMOOVVAABBLLEE  PPRROOPPEERRTTYY  NNOOTT  HHEELLDD  IINN  TTHHEE  NNAAMMEE  OOFF  

TTHHEE  CCOOMMPPAANNYY  
  

  TThheerree  aarree  nnoo  TTiittllee  DDeeeeddss  ooff  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  hheelldd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
 

  SSCCHHEEMMEE  OOFF  AARRRRAANNGGEEMMEENNTT    

  

  TThhee  ccoommppaannyy  ddooeessnn’’tt  hhaavvee  aannyy  sscchheemmee  ooff  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  ddiisscclloossee  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  

22002211--2222..  
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  FFAAIIRR  VVAALLUUEE  SSEENNSSIITTIIVVIITTYY  AANNAALLYYSSIISS  FFOORR  FFIIXXEEDD--RRAATTEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  

  

  TThhee  ccoommppaannyy’’ss  ffiixxeedd  rraattee  iinnssttrruummeennttss  aarree  ccaarrrriieedd  aatt  aammoorrttiizzeedd  ccoosstt..  TThheeyy  aarree  tthheerreeffoorree  

nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  iinntteerreesstt  rraattee  rriisskk,,  ssiinnccee  nneeiitthheerr  tthhee  ccaarrrryyiinngg  aammoouunntt  nnoorr  tthhee  ffuuttuurree  ccaasshh  

fflloowwss  wwiillll  fflluuccttuuaattee  bbeeccaauussee  ooff  aa  cchhaannggee  iinn  mmaarrkkeett  iinntteerreesstt  rraatteess..  
  

  CCRRYYPPTTOO  CCUURRRREENNCCYY  

  

  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  ttrraaddeedd  oorr  iinnvveesstteedd  iinn  CCrryyppttoo  ccuurrrreennccyy  oorr  VViirrttuuaall  CCuurrrreennccyy  

dduurriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  

  
  

SSIIGGNNAATTOORRIIEESS  TTOO  SSCCHHEEDDUULLEE  11  TTOO  1111  

AAss  ppeerr  mmyy  RReeppoorrtt  ooff  EEvveenn  

DDaattee  AAttttaacchheedd  

FFoorr  aanndd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

DDiirreeccttoorr’’ss  NNaammee  SSiiggnnaattuurree  

FFoorr  JJ..VV..RRaammaannuujjaamm  &&  CCoo  

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  

FFiirrmm  RReeggnn..  NNoo..  000022994477SS  

SSaannggiittaa  TTaattiiaa  

WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr  

DDIINN..  0066993322444488  

SSdd//--  

SSdd//--  
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