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NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY 

FOR THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING 
 
Dear Member(s). 
 

1. Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Company (EGM) 
will be convened on Monday, 21st March 2022 at 12.00 P.M IST, at the Registered Office 
of the Company situated at “Khaleeli Centre”, 2nd Floor, No. 4, Montieth Road, Chennai 
– 600008, Tamilnadu through with physical presence of the Members at a Venue, in 
compliance with General Circular No. 10/2021 dated 23rd June 2021and General Circular 
No. 21/2021 dated 14th December 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs 
(‘MCA Circular’) and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (‘the Act’) and 
the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (‘SEBI Listing Regulations’). 

 
2. In compliance with MCA circular and SEBI circulars bearing 

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and 
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 (‘SEBI Circulars’) 
electronic copies of the EGM Notice along with the Explanatory Statement have been 
sent only to the Members whose email addresses are registered with the Company/ 
Depository Participants. 
 

3. Members may note that EGM notice along with Explanatory Statement has been made 
available on the Company’s website http://encorebusiness.in, website of our stock 
exchange https://www.msei.in and https://www.evotingindia.com. 
 

4. A person, whose name recorded in the Register of Members or in the Register of 
Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e Monday 14th 
March 2022 only shall be entitled to avail the facility of remove e-voting or for 
participation at the EGM and voting through Insta Poll or electronic voting. 
 

5. The voting period begins on 18th March 2022 at 10.00 AM and ends on 20th March 2022 
by 05.00 P.M. During this period shareholders’ of the Company, holding shares either in 
physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Monday the 14th March 
2022,  may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL 
for voting thereafter. 
(i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com. 



(ii) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the 
FrequentlyAsked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at 
www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. 
 

6. Mr. A. Mohan Kumar, practicing Company Secretary, has been appointed as the 
Scrutinizer to scrutinise the e-voting process in a fair and transparent manner. 
 

7. The result declared, along with the Scrutinizer’s report shall be placed on the Company’s 
website www.encorebusiness.in and on the website of the CDSL after the result is 
declared by the Chairman and also be communicated to the Stock Exchange where the 
company is listed. 
 

Please note. In order to register your email address permanently, the Members are requested to 
register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository through the 
concerned Depository Participants. 
 
The Company /RTA shall coordinate with the depositories and provide the login credentials to 
the above mentioned shareholders. 
 

By Order of the Board of Directors 
For Encore Business Systems Limited 

Date: 21.02.2022 
Place: Chennai 

Sd/- 
N. VASUDEVAN 
Managing Director 

DIN: 06421532 



என்ேகார ் னஸ் ஸ்டம் ெடட ்
CIN: L65191TN1990PLC019828 

Regd. அ வலகம்: “க  ைமயம்”, 2வ  தளம், எண். 4, மாண் த் சாைல, ெசன்ைன – 600008. 

ெடல். எண் 91-44-2841 4144 ன்னஞ்சல் ஐ : encorebusiness@gmail.com 

இைணயதளம்: encorebusiness.in 

 
நி வனத் ன் உ ப் னரக் க்  அ ப்  

தல் சாதாரண ெபா க் ட்டத் ற்  
 

அன் ள்ள உ ப் னர(்கள்). 

 

1. நி வனத் ன் தல் சாதாரண ெபா க் ட்டம் (EGM) 21 மாரச் ் 2022 ங்கட் ழைம 

ம யம் 12.00 மணிக்  இந் ய ேநரப்ப  ம யம் 12.00 மணிக் , “க  ெசன்டர”், 2வ  

மா , எண். 4, மான் த் சாைல, ெசன்ைன - 600008, த ழ்நா  23 ஜ ன் 2021 ேத ட்ட 

ெபா ச ் ற்ற க்ைக எண். 10/2021 மற் ம் சம்பர ்12021 ேத ட்ட ெபா ச ் ற்ற க்ைக 

எண். 21/2021 ஆ யவற் க்  இணங்க, ெபா வான இடத் ல் உ ப் னரக்ளின் ேநர  
இ ப் டன் ேயா கான்பரன் ங் லம் த ழ்நா  காரப்்பேரட ் வகார 

அைமசச்கத்தால் ெவளி டப்பட்ட  ('எம் ஏ ற்ற க்ைக') மற் ம் நி வனங்கள் 

சட்டம், 2013 ('சட்டம்') மற் ம் அதன் ழ் உ வாக்கப்பட்ட கள் மற் ம் ெச  (பட் யல் 

கடைமகள் மற் ம் ெவளிப்ப த்தல் ேதைவகள்) ைறகள், 2015 ('ெச  பட் யல் 

ைறகள்) '). 
 

2. 12 ேம 2020 ேத ட்ட SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 மற் ம் 15 ஜனவரி 2021 ேத ட்ட 

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ஆ யவற்ைறக் ெகாண்ட MCA ற்ற க்ைக மற் ம் SEBI 

ற்ற க்ைகக க்  இணங்க ('SEBI ற்ற க்ைககள்') EGM ேநாட் ன் ன்ன  

நகல்க டன் ளக்க அ க்ைக டன் ய ன்னஞ்சல் கவரிகள் நி வனம்/ 

ெடபா ட்டரி பங்ேகற்பாளரக் டன் ப  ெசய்யப்பட் ள்ள உ ப் னரக் க்  

மட் ேம அ ப்பப்ப ம். 
 

3. EGM அ ப் டன் ளக்க அ க்ைக ம் நி வனத் ன் இைணயதளமான 

http://encorebusiness.in, எங்கள் பங் ச ் சந்ைத ன் இைணயதளமான https://www.msei.in 

மற் ம் https://www.evotingindia.com. ஆ யவற் ல் ைடக்கப்ெபற் ள்ளைத 

உ ப் னரக்ள் கவனிக்கலாம்.  
 

4. கட்-ஆஃப் ேத  அதாவ  மாரச் ் 14, 2022 ங்கட் ழைம ன்ப , உ ப் னரக்ளின் 

ப ேவ  அல்ல  ெடபா ட்டரிகளால் பராமரிக்கப்ப ம் நன்ைம பயக் ம் 

உரிைமயாளரக்ளின் ப ேவட் ல் ப ெசய்யப்பட்ட ஒ  நபர,் ன்ன  வாக்களிப்ைப 

அகற் வதற்கான வச ையப் ெப வதற்  மட் ேம த ைடயவர ் அல்ல  EGM இல் 

பங்ேகற்பதற்காக மற் ம் Insta Poll அல்ல  ன்ன  வாக் ப்ப  லம் வாக்களிக்க. 
 



5. வாக் ப்ப  காலம் 18 மாரச் ் 2022 அன்  காைல 10.00 மணிக்  ெதாடங்  20 மாரச் ்

2022 அன்  மாைல 05.00 மணிக்  வைட ற . இந்தக் காலக்கட்டத் ல், 14 மாரச் ்2022 

ங்கட் ழைம கட-்ஆஃப் ேத ன்ப , நி வனத் ன் பங் தாரரக்ள், உடல் வ ேலா 

அல்ல  ெமட் ரியைலஸ் ெசய்யப்பட்ட வ ேலா பங் கைள ைவத் ப்பவரக்ள், 

ன்ன  ைற ல் வாக்களிக்கலாம். அதன் ற  வாக்களிப்பதற்காக ன்ன  

வாக் ப்ப  ெதா  CDSL ஆல் டக்கப்ப ம். 

(i) பங் தாரரக்ள் www.evotingindia.com என்ற ன்-வாக்களிப்  இைணயதளத் ல் 

உள் ைழய ேவண் ம். 

(ii) ன்-வாக்களிப்  ெதாடரப்ாக உங்க க்  ஏேத ம் ேகள் கள் அல்ல  க்கல்கள் 

இ ந்தால், www.evotingindia.com இல் ைடக் ம் அ க்க  ேகடக்ப்ப ம் ேகள் கள் 

("FAQகள்") மற் ம் ன்ன  வாக்களிப்  ைகேயடை்டப் பாரக்்க ம் அல்ல  

helpdesk.evoting@cdslindia க்  ன்னஞ்சல் எ த ம். com. 

 
6. நி வனச ் ெசயலாளராகப் பணி ரி ம் . ஏ. ேமாகன் மார,் ன்ன  

வாக் ப்ப  ெசயல் ைறைய நியாயமான மற் ம் ெவளிப்பைடத் தன்ைம டன் 

ஆய்  ெசய்ய ஆய்வாளராக நிய க்கப்பட் ள்ளார.் 
 

7. ஆய்வாளரின் அ க்ைக டன் அ க்கப்பட்ட , நி வனத் ன்  

ைவக்கப்ப ம் www.encorebusiness.in என்ற இைணயதளம் மற் ம் CDSL இன் 

இைணயதளத் ல்  அ க்கப்பட்ட ற  தைலவரால் அ க்கப்பட் , 

நி வனம் பட் ய டப்பட் ள்ள பங் ச ்சந்ைதக் ம் ெதரி க்கப்ப ம். 
 

தய ெசய்  கவனிக்க ம். உங்களின் ன்னஞ்சல் கவரிைய நிரந்தரமாகப் 

ப ெசய்வதற் , சம்பந்தப்பட்ட ெடபா ட்டரி பங்ேகற்பாளரக்ள் லம் 

ெடபா ட்டரி ல் ன்ன  ைவப் கைளப் ெபா த்தவைர, உ ப் னரக்ள் தங்கள் 

ன்னஞ்சல் கவரிையப் ப  ெசய் மா  ேகட் க் ெகாள்ளப்ப றாரக்ள். 
 

நி வனம்/ஆர் ஏ ைவப் தெ்தாைக நி வனங்க டன் ஒ ங் ைணத் , ேமேல 

ப் ட்ட பங் தாரரக் க்  உள் ைழ ச ்சான் கைள வழங் ம். 
 

இயக் நரக்ள் ன் உத்தர ன்ப  

என்ேகார ் னஸ் ஸ்டம்ஸ் ெடட் 
நாள்: 21.02.2022 

இடம்: ெசன்ைன                      எஸ் /- 

என்.வா ேதவன் 

நிரவ்ாக இயக் னர ்
DIN: 06421532 
























