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Dear Sir/Madam,
Sub: Newspaper Advertisement regarding notice of 27th Annual General Meeting
Pursuant to the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India ( Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed
herewith copies of the advertisements published in the Business Standard in English
Newspaper and Sakal Vernacular newspaper on 20th August 2020, with respect to notice
of 27th Annua l General Meeting, E-Voting and Book closure .
Kind ly take the aforesaid information on record in compliance of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015.
Thanking you,
Yours faithfully,
Snowman Logistics Limited

undar
Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer.

Encl: As above.
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NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING
INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on
Tuesday, the 15th day of September, 2020 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) facility /other audio visual
means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of AGM. In accordance with the General Circular issued
by the Ministry of Corporate Affairs dated May 05, 2020 read with General Circulars dated April 08, 2020 and April 13,
2020 (collectively referred to as ‘MCA Circulars’) and Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) Circular dated May
12, 2020, the Annual Report 2019-20, containing the Notice of Annual General Meeting is being dispatched through
electronic mode by Link Intime India Private Limited (LINK) on 21st /22nd August, 2020 to those Members whose e-mail
addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending
physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.
The Annual Report 2019-20 of the Company, inter alia, containing the Notice setting out the ordinary business and special
business proposed to be transacted at the meeting and the Explanatory Statement of the 27th AGM is available on the
website of the Company at www.snowman.in and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and
www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Link Intime India Pvt Ltd at www.linkintime.co.in.
The Members are requested to refer the AGM notice, for instructions for attending the AGM through VC / OAVM.
Remote e-Voting:
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (‘the Act’) read with Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General
Meetings (‘SS-2’) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of
remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this
purpose, the Company has appointed Link Intime India Pvt Ltd for facilitating voting through electronic means.
The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the
following:
a. The remote e-Voting facility shall commence on Saturday, September 12, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends on
Monday, September 14, 2020 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting Module shall be disabled by LINK for voting thereafter.
Once the vote on a resolution is cast by a member, it cannot be changed subsequently.
b. Those members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the
resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through
e-voting system during the AGM.
c. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date
i.e. Friday, September 04th, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting / e-voting at the AGM.
d. The members who have caste their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to
cast their vote(s) again in the AGM.
e. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the
Notice and holds shares as on the Cut-off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a
request at evoting@linkintime.co.in. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of the
AGM for information purposes only.
Procedure for registration of e-mail address and bank details by shareholders:
a. For Temporary Registration for Demat shareholders:
The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their
e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt. Ltd. by clicking the
link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html in their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services
tab by choosing the E-mail Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members
are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/ PAN, mobile number and e-mail id. In case of any
query, a member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
On submission of the shareholders details, an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in
the link for verification.
b. For Permanent Registration for Demat shareholders:
Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant by following
the procedure prescribed by the Depository Participants.
c. Registration of email id for shareholders holding physical shares:
The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in physical Form and who have not registered
their e-mail addresses may get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt Ltd, by clicking the link:
https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html in their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by
choosing the E-mail/ Bank Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are
requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e mail id and
also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format. (up to 1 MB). In case of any query, a member may
send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
d. Registration of Bank Details for physical shareholders:
The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in physical Form and who have not registered
their bank details can get the same registered with Link Intime India Pvt. Ltd., by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html in their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the E-mail/
Bank Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to
provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, e-mail id along with the he copy of the cheque
leaf with the first named shareholders name imprinted in the face of the cheque leaf containing bank name and branch,
type of account, bank account number, MICR details and IFSC code in PDF or JPEG format. In case of any query, a
member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
On submission of the shareholders details an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the
link for verification.
In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, the member may refer to the Frequently Asked
Questions and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an
email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000
Book Closure:
The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on 5th September 2020 to
15th September, 2020 (both days inclusive).
Option to seek speakers registration:
Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker
by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number,
PAN, mobile number at investorrelations@snowman.in from September 10, 2020 (9:00 a.m. IST) to September 12,
2020 (5:00 p.m. IST). Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express
their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers
depending on the availability of time for the AGM.
In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, shareholders may get in touch with the
following:

Mr. A .M.Sundar
CFO, Company Secretary and
Compliance Officer
No.54, Old Madras Road, Virgonagar,
Bengaluru - 560 049.
Tel: 080 3993 9500
Email ID: investorrelations@snowman.in

Place: Bengaluru
Date: August 20, 2020

Link Intime India Private Limited
Mr. Nihar Kudaskar
C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli West, Mumbai
– 400 083
Tel : 022 – 49186000
Email ID: enotices@linkintime.co.in

By order of the Board of Directors
For Snowman Logistics Limited

A.M.Sundar
CFO, Company Secretary& Compliance Officer
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कायर्कारी अिभयंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) िवभाग,

’

शासकीय इमारत, १ ला मजला,
भवन्स कॉलेजजवळ, दादाभाई रोड, अंधेरी (प.), मुंबई- ४०० ०५८.
E-mail : northmumbai.ee@mahapwd.com
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(घन कचरा यव थापन आर/उ र िवभाग)
.सहा. अिभ./घक य/१४३२/आर/उ र
द. १४.०८.२०२०
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बृह मुंबई महानगरपािलका
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“ वार थ अिभ य ी”

सहा यक आयु ‘आर/उ र’ िवभाग “र ते व छता योजना”
अंतगत काम कर यासाठी इ छक थािनक शासनाकडे न दणीकत
सं थांकडन द.०६.०९.२०२० ते द. २८.०२.२०२१ या १७६
दवसां या कालावधीक रता मोहोरबंध इ छाप मागिवत आहोत.
इ छक थािनक सं थांनी याबाबतचा तपिशल, अज व इ छाप ा या
नमु यासाठी httpः//portal.mcgm.gov.in या संकत थळावर
अथवा आर/उ र िवभाग कायालया या नोटीस बोडावर अथवा सहा.
अिभ. (घक य) ‘आर/उ र’ िवभाग यां याकडे द. १७.०८.२०२० ते
२४.०८.२०२० या कालावधीत, सकाळी १०.३० ते दपारी ४.३० या
वेळेत उपल ध आहे.
सं थेने िवभाग कायालयात मोहोरबंद इ छाप अज सादर कर याची
अंितम तारीख द. २५.०८.२०२० (द. ४.३० वाजेपयत).
मीच माझा रक्षक; घरी राहा, सुरिक्षत राहा
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महाराष्ट राज्यपालांच्या वतीने कायकारी अिभयंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) िवभाग, मुंबई (दरध्वनी/पॅक्स मांक२६२३१९६४/२६२०५७८८) महाराष्ट शासनाच्या सावजिनक बांधकाम खात्याकडन नोंदणीकृत कं ाटदारांकडन
खालील कामाकिरता ब-१ नमुन्यातील िनिवदा ई-िनिवदा णालीद्वारे (ऑनलाईन) मागवीत आहेत. िनिवदा
कागदप शासनाच्या संकेतस्थळावर https://mahatenders.gov.in व www.mahapwd.com येथे
उपलब्ध असतील. तसेच िनिवदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अिधकार अधीक्षक अिभयंता, मुंबई (सा.
बां.) मंडळ, फोट, मुंबई तसेच कायकारी अिभयंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) िवभाग, अंधेरी (प.), मुंबई यांनी राखून
ठेवला आहे. अट असलेली िनिवदा स्वीकारली जाणार नाही.
कामाचे नाव
अंदािजत रक्कम
अ. .
१ बां ा-कुला कॉम्प्लेक्स बां ा, मुंबई येथील कामगार आयुक्त रु. १,३४,८७,५०९/कायालय येथे नूतनीकरण व दरुस्तीची कामे करणे.
टीप ः वरील “ई” िनिवदा सूचना https://mahatenders.gov.in व www.mahapwd.com येथे पाहावयास
तसेच डाऊनलोड करावयास िमळेल. सदर िनिवदा सूचनेमध्ये काही बदल होत असल्यास या वेबसाईटवर
कळिवण्यात येईल.
ई-िनिवदा उपलब्ध कालावधी ः िद. २१/०८/२०२० ते िद. ०४/०९/२०२० पयत
ई-िनिवदा उघडणे ः
िद. ७/०९/२०२० दपारी १५.०० वाजता.
सही/जा. .काअ/उमुंिव/िनिवदा/४०३९
कायकारी अिभयंता,
कायकारी अिभयंता यांचे कायालय,
उत्तर मुंबई (सा.बां.) िवभाग,
उत्तर मुंबई (सा.बां.) िवभाग,
अंधेरी (प.), मुंबई- ५८
शासकीय इमारत, १ ला मजला, भवन्स कॉलेजजवळ,
दादाभाई माग, अंधेरी (प.), मुंबई- ५८
िदनांक ः १४/०८/२०२०
डीजीआयपीआर/५४६/२०२०-२१

सहा यक आयु

PRO/564/ADV/2020-21

सही/‘आर/उ र’ िवभाग

.

.

नोंदणीकृत कायालय : प्लॉट मांक एम -८, तळोजा इंड स्टअल एिरया, एमआयडीसी, रायगड, नवी मुंबई, महाराष्ट - ४१० २०६
दरध्वनी मांक :+ ९१ २२ ३९२७ २००४
कॉप रेट कायालय : नंबर ५४, ओल्ड म ास रोड, वीरगोनगर, बेंगळरू ५६० ०४९.
दरध्वनी मांक :+ ९१ ८० ३९९३ ९५०० फॅक्स : + ९१ ८० ३९९३ ९५००
ई-मेल : investorrelations@snowman.in
संकेतस्थळ : www.snowman.in
सीआयएन : एल १५१२२ एम एच १९९३पीएलसी २८५६३३

२७ वी वािषक सवसाधारण सभा, ई-मतदान मािहती आिण
बुक क्लोजर यांची सूचना
याद्वारे कळिवण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २७ वी वािषक सवसाधारण सभा (एजीएम ) मंगळवार, िदनांक १५ सप्टेंबर २०२०
रोजी भारतीय माणवेळेनुसार दपारी ३. ०० वाजता वािषक सवसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्या माणे िवषयांनुरूप, व्हडीओ
कॉन्फर न्संग/ अन्य मान्यता ाप्त दृक् ाव्य माध्यमे यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. कॉप रेट व्यवहार मं ालय यांनी जारी केलेले
सामान्य पिरप क िदनांिकत ५ मे २०२० त्यासह वाचा पिरप क िदनांिकत ८ एि ल २०२० आिण पिरप क िदनांिकत १३ एि ल २०२० (यापुढे
सवाचा एकि त उल्लेख "एमसीए पिरप के" असा करण्यात येईल) आिण िसक्युिरटीज अँड एक्स्चेंज बोड ऑफ इंिडया (सेबी) पिरप क
िदनांिकत १२ मे २०२० अनुसार वािषक अहवाल २०१९-२०, ज्यात वािषक सवसाधारण सभेच्या सूचनेचा समावेश आहे, तो ज्या सभासदांचे
ई-मेल पत्ते कंपनी, िकंवा रिजस्टार आिण टान्स्फर एजंट िकंवा िडपॉिझटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना इलेक्टॉिनक
माध्यमातून पाठिवण्याची ि या िलंक इन टाईम इंिडया ायव्हेट िलिमटेड यांच्याकडन पाठिवण्याची ि या २१ आिण २२ ऑगस्ट रोजी सुरू
आहे. वािषक सवसाधारण सभेची सूचना त्यक्ष स्वरूपात पाठिवण्याची आवश्यकता कॉप रेट व्यवहार मं ालय आिण सेबी यांनी वेळोवेळी जारी
केलेल्या पिरप कानुसार रद्द करण्यात आली आहे.
िवत्तीय वष २०१९-२० किरता कंपनीचा वािषक अहवाल ज्यात सदरील वािषक सवसाधारण सभेची सूचना, त्यात येणारे ठराव आिण िवशेष
ठराव आिण िवत्तीय प के तसेच २७ व्या वािषक सवसाधारण सभेसाठी आवश्यक असलेले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनीचे संकेतस्थळ
www.snowman.in तसेच बीएसई िलिमटेड यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com आिण नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंिडया
िलिमटेड यांचे संकेतस्थळ www.nseindia.com येथेही उपलब्ध असतील. त्याच माणे वरील सव कागदप ांची त िलंक इन टाईम इंिडया
ायव्हेट िलिमटेड यांचे संकेतस्थळ www.linkintime.co.in येथेसुद्धा उपलब्ध आहे.
वािषक सवसाधारण सभेला व्हडीओ कॉन्फर न्संग आिण अन्य दृक् ाव्य माध्यमे यांच्या माध्यमातून उप स्थत राहण्यासाठी सूचना जाणून
घेण्याकिरता सभासदानी कृपया वािषक सवसाधारण सभेची सूचना पाहावी.
दरस्थ ई-मतदान :
कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ (कायदा) अनुसार आिण त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडिमिनस्टेशन) िनयम २०१४ चा िनयम
२० आिण त्या अंतगत बनिवण्यात आलेले िविवध िनयम आिण त्यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा, इिन्स्टट्यूट ऑफ कंपनी से ेटरीज ऑफ
इंिडया यांनी िनगिमत केलेले वािषक सवसाधारण सभेवरील मापदंड तसेच सेबी (िल स्टंग ऑ ब्लगेशन अँड िडस्क्लोजर िरक्वायरमेंट) िनयम
२०१५ चा िनयम ४४, अनुसार वािषक सवसाधारण सभेत चचला येणार्या िवषयांवर सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी
कंपनी वािषक सवसाधारण सभेपूव दरस्थ ई-मतदान सुिवधा आिण वािषक सवसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदान सुिवधा उपलब्ध करून देत
आहे. कंपनीने त्यासाठी इलेक्टॉिनक सुिवधा देण्यासाठी िलंक इन टाईम इंिडया ायव्हेट िलिमटेड यांची िनयुक्ती केली आहे.
दरस्थ ई-मतदान ि येसंदभात सिवस्तर सूचना वािषक सवसाधारण सभेच्या सूचनेत िवस्ताराने देण्यात आल्या आहेत. कंपनीच्या
सभासदांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी.
ए) दरस्थ ई-मतदान ि येला शिनवार, िदनांक १२ सप्टेंबर २०२० (भारतीय माणवेळेनुसार सकाळी ९.०० वाजता)
ारंभ करण्यात येईल आिण ही ि या सोमवार, िदनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी (भारतीय माणवेळेनुसार
संध्याकाळी ५. ०० वाजता) समाप्त करण्यात येईल.
बी) जे सभासद वािषक सवसाधारण सभेला व्हडीओ कॉन्फर न्संग िकंवा अन्य दृक् ाव्य माध्यमे यांच्याद्वारे उप स्थत असतील आिण
त्यांनी सभेपवू दरस्थ ई-मतदान ि येद्वारे मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही िकंवा त्यांना तसे करण्यास मनाई करण्यात आलेली
नाही असे सभासद वािषक सवसाधारण सभेत इलेक्टॉिनक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावू शकतात.
सी) ज्या सभासदांचे नाव कट ऑफ तारीख म्हणजेच शु वार, िदनांक ४ सप्टेंबर २०२० रोजी सभासद नोंद पु स्तकेत िकंवा त्यक्ष
लाभाथ मालकांच्या पु स्तकेत नोंद आहे, केवळ असेच सभासद दरस्थ ई-मतदान ि येद्वारे िकंवा वािषक सवसाधारण सभेत
इलेक्टॉिनक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावू शकतात.
डी) ज्या सभासदांनी वािषक सवसाधारण सभेपूव दरस्थ ई-मतदान ि येद्वारे मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, असे सभासद वािषक
सवसाधारण सभेला उप स्थत राहू शकतात; मा असे सभासद वािषक सवसाधारण सभेत पुन्हा इलेक्टॉिनक मतदान पद्धतीने
मतदान करू शकणार नाहीत.
इ) अशी कोणतीही व्यक्ती जी वािषक सवसाधारण सभेची सूचना िनगिमत झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झाली
आहे आिण िजच्याकडे कट ऑफ तारखेला कंपनीचे समभाग आहेत, अशी व्यक्ती दरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी लॉग इन आिण पासवड
िमळिवण्यासाठी evoting@linkintime.co.in येथे िवनंती करून लॉग इन आिण पासवड तपशील िमळवू शकते. कट ऑफ तारखेला
जी व्यक्ती कंपनीची सभासद नाही अशा व्यक्तींनी वािषक सवसाधारण सभेचीही सूचना केवळ मािहतीसाठी आहे, असे समजावे.
समभागधारकांकडन ई-मेल आयडी आिण बँक तपशील नोंदणीकरणासाठी ि या :
ए) िडमॅट शेअरधारकांच्या तात्पुरत्या नोंदणीकरणाकिरता : कंपनीच्या ज्या समभागधारकांकडे कंपनीचे समभाग िडमॅट स्वरूपात
आहेत आिण ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते अद्याप नोंदणीकृत केलेले नाहीत असे सभासद िलंक इन टाईम इंिडया ायव्हेट िलिमटेड
यांच्याकडे त्यांचे संकेतस्थळ www.linkintime.co.in या संकेतस्थळावर इन्व्हेस्टस स व्हसेस येथे ई-मेल रिजस्टेशन येथे
https:// linkintime.co.in/emailreg/email_register.html या िलंकवर क्लक करून त्यात िदलेल्या ि येचा अवलंब करून
तात्पुरत्या स्वरूपात आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत करू शकतात. सभासदांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी नाव, डीपीआयडी,
क्लायंट आयडी/ पॅनकाड, मोबाईल नंबर आिण ई-मेल आयडी आदी तपशील सादर करावा. जर अन्य कोणत्याही स्वरूपाची शंका
असेल तर कंपनीचे समभागधारक कंपनीचे आरटीए rnt.helpdesk@linkintime.co.in या पत्त्यावर ई-मेल करू शकतात,
समभागधारकाचा तपशील सादर केल्यावर समभागधारकाला एक ओटीपी देण्यात येईल जो पडताळणीसाठी िलंकमध्ये सादर करावा
लागेल.
बी) िडमॅट स्वरूपातील समभागधारकांच्या स्थायी नोंदणीकरणासाठी :
ज्या समभागधारकांकडे कंपनीचे समभाग िडमॅट स्वरूपात आहेत त्यांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी ई-मेल पत्त्यांच्या स्थायी
नोंदणी करणासाठी, िडपॉिझटरी पाट िसपंटस यांच्याकडे संबंिधत िडपॉिझटरी पाट िसपंटस यांनी सुचिवलेल्या ि येचा अवलंब
करून नोंदणीकृत करून घ्यावेत.
सी) ज्या समभागधारकाकडे कंपनीचे समभाग त्यक्ष स्वरूपात आहेत त्यांच्या ई-मेल पत्त्यांच्या नोंदणीकरणासाठी :
कंपनीच्या ज्या समभागधारकांकडे कंपनीचे समभाग त्यक्ष स्वरूपात आहेत आिण ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते अद्याप नोंदणीकृत केलले े
नाहीतअसे सभासदिलंक इनटाइमइंिडया ायव्हेट िलिमटेड यांच्याकडे त्यांचे सक
ं ते स्थळ www.linkintime.co.in यासंकते स्थळावर
इन्व्हेस्टस स व्हसेस येथे ई-मेल रिजस्टेशन/ बँक रिजस्टेशन येथे https:// linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
या िलंकवर क्लक करून त्यात िदलेल्या ि येचा अवलंब करून आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत करू शकतात. सभासदांना आवाहन
करण्यात येते की, त्यांनी नाव, फोिलओ मांक, माणप मांक, पॅनकाड, मोबाईल मांक, ई-मेल आयडी आिण समभाग माणप ाची
पीडीएफ आिण जेपीईजी इमेज (१ एमबीआकारापयत) आदी तपशील सादर करावा. जर अन्य कोणत्याही स्वरूपाची शंका असेल तर
कंपनीचे समभागधारक कंपनीचे आरटीए rnt.helpdesk@linkintime.co.in या पत्त्यावर ई-मेल करू शकतात.
डी) ज्या समभागधारकाकडे कंपनीचे समभाग त्यक्ष स्वरूपात आहेत त्यांच्या बँक तपशील नोंदणीकरणासाठी :
कंपनीच्या ज्या समभागधारकांकडे कंपनीचे समभाग त्यक्ष स्वरूपात आहेत आिण ज्यांनी आपले बँक खाते तपशील अद्याप
नोंदणीकृत केलेले नाहीत असे सभासद िलंक इन टाईम इंिडया ायव्हेट िलिमटेड यांच्याकडे त्यांचे संकेतस्थळ www.linkintime.
co.in या संकेतस्थळावर इन्व्हेस्टस स व्हसेस येथे ई-मेल रिजस्टेशन/ बँक रिजस्टेशनयेथे https:// linkintime.co.in/
emailreg/email_register.html या िलंकवर क्लक करून त्यात िदलेल्या ि येचा अवलंब करून आपले बँक खाते तपशील
नोंदणीकृत करू शकतात. सभासदांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी नाव, फोिलओ मांक, माणप मांक, पॅनकाड, मोबाईल
मांक, ई-मेल आयडी आिण धनादेशाची त ज्यावर थम नामांिकत समभागधारकाचे नाव धनादेशावर छापील असेल आिण बँकेचे
नाव आिण शाखेचे नाव िलिहलेले असेल, खात्याचा कार तसेच बँक खाते मांक आिण एमआयसीआर तपशील तसेच आयएफएससी
कोड पीडीएफ आिण जेपीईजी स्वरूपात आदी तपशील सादर करावा. जर अन्य कोणत्याही स्वरूपाची शंका असेल तर कंपनीचे
समभागधारक कंपनीचे आरटीए rnt.helpdesk@linkintime.co.in या पत्त्यावर ई-मेल करू शकतात.
समभागधारकाचा तपशील सादर केल्यावर समभागधारकाला एक ओटीपी देण्यात येईल जो पडताळणीसाठी िलंकमध्ये सादर करावा
लागेल.
दरस्थ ई-मतदान ि येसंदभात कोणत्याही स्वरूपाची शंका असल्यास समभागधारकांनी https://instavote.linkintime.co.in या
संकते स्थळावर डाऊनलोड िवभागात हेल्प सेक्शन अंतगत असलेल्या सभासदांकिरता ई-वोिटंग यूजर मॅन्युअलमधील ि क्वेंटली आस्क्ड
क्वेश्चन्सचा संदभ घ्यावा िकंवा enotices@linkintime.co.in यांच्याशी ई-मेलद्वारे संपक साधावा िकंवा आमच्याशी दरध्वनी मांक ०२२
- ४९१८६००० या मांकावर संपक साधावा.
पुस्तक बंद :
कंपनीचे सभासद नोंद पुस्तक तसेच समभाग हस्तांतरण पु स्तका ५ सप्टेंबर २०२० ते१५ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत
(दोन्ही िदवस धरून) वािषक सवसाधारण सभेच्या पाश्वभूमीवर बंद ठेवण्यात येतील.
वक्ता नोंदणीकरण परवानगीसाठी पयाय :
कंपनीच्या ज्या सभासदांना वािषक सवसाधारण सभेत आपली मते मांडण्याची इच्छा आहे िकंवा सभेदरम्यान श्न िवचारायची इच्छा आहे, असे
सभासद वक्ता म्हणून आपली नोंदणी, आपल्या नोंदणीकृत ई-मेलद्वारे आपले नाव, डीपी आयडी तसेच क्लायंट आयडी, फोिलओ मांक,
पॅन, मोबाईल मांक आदी नमूद करून investorrelations@snowman.in या पत्त्यावर १० सप्टेंबर २०२० (भारतीय माणवेळेनुसार
सकाळी ९. ००) ते १२ सप्टेंबर २०२० (भारतीय माणवेळेनुसार संध्याकाळी ५. ००) या कालावधीत िवनंती करू शकतात. ज्या सभासदांनी
वक्ता म्हणून आपली नोंदणी केली आहे केवळ अशाच सभासदांना वािषक सवसाधारण सभेत मते मांडण्याची िकंवा श्न िवचारण्याची परवानगी
िदली जाईल. वािषक सवसाधारण सभेसाठी उपलब्ध असलेल्या कालावधीची मयादा पाहून वक्त्यांची संख्या िनयंि त करण्याचा अिधकार
कंपनीने राखून ठेवला आहे.
दरस्थ ई-मतदान ि येसंदभात कोणतीही शंका असल्यास कंपनीच्या सभासदांनी कृपया खालील व्यक्तींशी संपक साधावा.
ी. ए. एम. सुंदर
सीएफओ, कंपनी से ेटरी आिण कम्प्लायन्स ऑिफसर
नंबर ५४, ओल्ड म ास रोड, वीरगोनगर,
बेंगळरू ५६० ०४९.
दरध्वनी मांक : ०८० ३९९३ ९५००
ई-मेल आयडी :investorrelations@snowman.in
स्थळ : बेंगळरू
िदनांक ः २० ऑगस्ट २०२०

िलंक इन टाइम इंिडया ायव्हेट िलिमटेड
ी. िनहार कुडस्कर
सी - १०१, २४७ - पाक, एल. बी. एस. माग,
िव ोळी (पिश्चम ), मुंबई ४०० ०८३
दरध्वनी मांक : ०२२ - ४९१८ ६०००
ई-मेल आयडी :enotices@linkintime.co.in
संचालक मंडळ यांच्या आदेशानुसार
स्नोमॅन लॉिज स्टक्स िलिमटेडयांच्या किरता
ी. ए. एम. सुंदर
सीएफओ, कंपनी से ेटरी आिण कम्प्लायन्स ऑिफसर

