சன் டிவி நெட்வொர்க் லிமிடெட்

CIN: L22110TN1985PLC012491
பதிவு அலுவலகம்: முரச�ொலி மாறன் டவர்ஸ், 73, எம்.ஆர்.சி. நகர் பிரதான சாலை, எம்.ஆர்.
சி. நகர், சென்னை-600 028. த�ொலைபேசி எண் 044-44676767 பேக்ஸ்: 044-40676161
மின்னஞ்சல்: tvinfo@sunnetwork.in இணையதளம்: www.suntv.in
அறிவிப்பு இதன்மூலம் வழங்கப்படுவதாவது நிறுவன உறுப்பினர்களின் 35வது வருடாந்திர
ப�ொதுக் கூட்டம் (AGM) புதன்கிழமை, 16 செப்டம்பர், 2020 காலை 10.00 மணிக்கு காண�ொலி
காட்சி (“VC”) / இதர ஒலி-ஒளி வழி (“OAVM”) மூலம் நடைபெற உள்ளது. க�ோவிட் 19
பெருந்தொற்றினை கருத்தில் க�ொண்டு, சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்பட்ட வேண்டிய
விதியாகிறது மேலும் கார்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட ஏப்ரல் 8, 2020
தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 17/2020
அதனைத்தொடர்ந்து மே 5, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 20/2020 (“MCA சுற்றறிக்
கைகள்”) மற்றும் இந்திய பங்கு பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட
மே 12, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (“செபி
சுற்றறிக்கை”) பின்பற்றி, EGM/AGM நடைபெறும் இடத்தில் உறுப்பினர்கள் நேரடியாக பங்கேற்பது
தேவையில்லை மேலும் வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டம் (AGM) காண�ொலி காட்சி அல்லது ஒலி-ஒளி
வழி மூலம் நடைபெற வேண்டும். நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழுவானது நிறுவனத்தின்
வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டத்தை நடத்துவதில் கார்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் மற்றும்
இந்திய பங்கு பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட மேற்கூறிய வழி
காட்டுதல்களை கடைப்பிடிக்க முடிவெடுத்துள்ளது. எனவே, உறுப்பினர்கள் ப�ொதுவாக
கூடுமிடத்தில் உறுப்பினர்கள் நேரடியாக ஆஜராகாமல், காண�ொலி காட்சி / ஒலி-ஒளி வழி
மூலம் வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டு பங்கேற்கலாம். வருடாந்திர ப�ொதுக்
கூட்டம் அரங்குக்கான இடமாக நிறுவத்தின் பதிவு அலுவலகம் இருப்பதாகும்.
மேற்கூறிய சுற்றறிக்கைகளுக்கிணங்க, ஆண்டு அறிக்கை 2019-20 உடன் வருடாந்திர
ப�ொதுக் கூட்டத்தின் அறிவிப்பானது நிறுவனம்/வைப்பகங்களில் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை
பதிவு செய்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முறை மூலம் மட்டும் அனுப்பப்படுகின்றன.
அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு அறிக்கை 2019-20 ஆகியவை நிறுவனத்தின் இணையதளம்
www.suntv.in, பங்கு பரிவர்த்தனைகள் அதாவது BSE லிமிடெட் மற்றும் இந்திய தேசிய பங்கு
பரிவர்த்தனை லிமிடெட் ஆகியவற்றின் இணையதளங்கள் முறையே www.bseindia.com
மற்றும் www.nseindia.com, மற்றும் நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பரிவர்த்தனை முகவர்,
M/s. கேஃபின் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெடின் (KFinTech) இணையதளம் https://
evoting.karvy.com ஆகியவற்றிலும் கிடைக்கப்பெறும் என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில்
க�ொள்ளவும்.
காகித முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் மேலும் நிறுவனத்தில் தங்கள் மின்னஞ்சல்
முகவரியை பதிவு செய்யாது / புதுப்பிக்காதிருக்கும் உறுப்பினர்கள் அதை எழுத்துப்பூர்வமாக
நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனை முகவர், கேஃபின் டெக்குக்கு அனுப்பி
அல்லது அவர்தம் மின்னஞ்சல் முகவரி einward.ris@kfintech.com இல், மின்னஞ்சல் முகவரி,
கைபேசி எண், பான் அட்டை மற்றும் பங்கு சான்றிதழின் சுய சான்றுரைக்கப்பட்ட நகல் ஆகிய
வற்றுடன் விண்ணப்ப கடிதத்தின் கைய�ொப்பமிட்ட ஸ்கேன் நகலுடன் மின்னஞ்சல் செய்து
பதிவு செய்யுமாறு / புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக் க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.
காகிதம்சாரா முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வைப்பக
பங்கேற்பாளரிடம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யுமாறு / புதுப்பிக்குமாறு
கேட்டுக் க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.
நிறுமங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 (திருத்தப்பட்டவாறு) இன் விதி
20 உடன் நிறுமங்கள் சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 108 மற்றும் செபி (பட்டியல் கடப்பாடுகள் &
வெளியீடு தேவைகள்) ஒழுங்குவிதிகள் 2015 (திருத்தப்பட்டவாறு) ஆகியவற்றின் விதிகள்
மற்றும் கார்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கைகளை பின்பற்றி, நிறுவன
மானது வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டத்தில் வர்த்தகம் த�ொடர்பாக செயல்படுத்தப்படுவதற்கு
உறுப்பினர்களுக்கு த�ொலைதூர மின்-வாக்குப்பதிவு வசதியினை அளிக்கும். இதற்காக,
நிறுவனமானது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதிக்காக கேஃபின் டெக் உடன் ஒரு
ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறது.
வரம்பு தேதியன்று அதாவது செப்டம்பர் 9, 2020 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில்
அல்லது வைப்பகங்களால் பராமரிக்கப்படும் பயனாளி உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர்
பதிவாகியிருக்கும் நபர் மட்டும் த�ொலைதூர மின்-வாக்குப்பதிவு வசதியை பெறுவதற்கு
தகுதியுறுவர். வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டம் அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு அறிக்கை வழங்கு
வதற்காக கணக்கிடப்பட்ட தேதியான ஆகஸ்ட் 21, 2020 தேதிக்கு பிறகு நிறுவனத்தின்
பங்குகளை கைப்பற்றியிருக்கும் மற்றும் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகியிருக்கும் மேலும் வரம்பு
தேதியன்று அதாவது செப்டம்பர் 9, 2020 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் அல்லது
வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டம் அறிவிப்பு வழங்கிய பிறகு அவருடைய / அதனுடைய மின்னஞ்சல்
முகவரியை பதிவு செய்திருக்கும் நபர், தன்னுடைய ஃப�ோலிய�ோ எண்/ DP ID மற்றும்
வாடிக்கையாளர்அடையாளஎண்ணைகுறிப்பிட்டுeinward.ris@kfintech.com-க்குமின்னஞ்சல்
அனுப்பி பயனாளர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச்சொல்லினை பெறலாம். உறுப்பினர்கள்
காண�ொலி காட்சி/ஒலி-ஒளி வழி மூலம் மட்டும் வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து
க�ொண்டு பங்கேற்கலாம், அதன் விவரங்கள் வருடாந்தி ப�ொதுக் கூட்டம்அறிவிப்பில்
நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும்.
மின்-வாக்குப்பதிவு காலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 13, 2020 காலை 9.00 மணிக்கு
த�ொடங்கும் மேலும் செவ்வாய்க்கிழமை, செப்டம்பர் 15, 2020 மாலை 5.00 மணிக்கு
முடிவடையும்.
உறுப்பினர்கள் மேற்கூறிய தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பிறகு த�ொலைதூர மின்-வாக்குப்பதிவு
மூலம் தங்கள் வாக்கினை பதிவு செய்ய இயலாது.
கூடுதலாக, கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டத்தின்
ப�ோது மின்-வாக்குப்பதிவுக்கான வசதி கிடைக்கச்செய்யப்படும் த�ொலைதூர மின்-வாக்குப்
பதிவு மூலம் தங்கள் வாக்கினை ஏற்கனவே பதிவு செய்யாதிருப்போர் வருடாந்திர ப�ொதுக்
கூட்டத்தின்போது மின்-வாக்கப்பதிவு மூலம் தங்கள் உரிைமயை செயல்படுத்த இயலும்.
த�ொலைதூர மின்-வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர ப�ொதுக் கூட்டத்தில் மின்-வாக்குப்
பதிவுக்கான விரிவான நடைமுறை அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
திருமதி லட்சுமி சுப்ரமணியன், செயல்படும் நிறுவன செயலாளர், சென்னை அவர்கள் நேர்மை
மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் வாக்குப்பதிவு செயல்பாட்டை (மின்னணு முறையில்
அல்லது மற்றவகையில்) நடத்துவதற்கான ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆய்வாளர் அறிக்கையுடன் அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் நிறுவனத்தின் இணையதளம்
www.suntv.in மற்றும் கேஃபின் டெக் இணையதளம் www.evotingkarvy.com இல் வெளியிடப்
படும் மேலும் அதேவேளையில் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் BSE லிமிடெட்
மற்றும் இந்திய தேசிய பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெட், மும்பைக்கு, வருடாந்திர ப�ொதுக்
கூட்டம் முடிவடைந்த பிறகு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு மிகாமல் தகவல் அனுப்பப்படும்.
மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது த�ொடர்பான அனைத்து விசாரணை/குறைகள் நிறுவன
செயலாளர் & இணக்க அதிகாரி, சன் டிவி நெட்வொர்க் லிமிடெட், முரச�ொலி மாறன் டவர்ஸ்,
73, எம்.ஆர்.சி. நகர் பிரதான சாலை, எம்.ஆர்.சி. நகர், சென்னை - 600 028 த�ொலைபேசி:
+91 44 4467 6767 பேக்ஸ்: +91 44 4067 6161 மின்னஞ்சல்: tvinfo@sunnetwork.in அல்லது
கேஃபின் டெக், செலீனியம் டவர் B, மனை எண்கள் 31 & 32, கச்சிபெளலி நிதி மாவட்டம்,
ஹைதராபாத்-500 032, த�ொலைபேசி எண் 040-67162222 மற்றும் கட்டணமில்லா
எண் 1-800-3454-001 அவர்களுக்கு முகவரியிட்டு அனுப்பலாம் அல்லது அனைத்து
மேற்கொண்டு சந்தேகீதுர்வுகளுக்கும் einward.ris@kfintech.com முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பலாம்.
இடம்: சென்னை
நாள்: 25.08.2020
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