
 
 

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE EQUITY AND 

PREFERENCE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY  

(Pursuant to the order dated 20th February, 2020 and 11th June, 2020 of the Hon'ble 

National Company Law Tribunal, Mumbai Bench) 

 

Date: Thursday, 2nd July, 2020 

Time: 11.00 am. (IST) 

Mode and Deemed Venue: Through Video Conferencing Facility (CISCO WebEx),  

At post Pimpali, Tal- Baramati, Dist-Pune-413102 

 

Corporate Participants: 

1) Mr. Rajendra D. Pawar : Chairman and Managing Director 

2) Mrs. Vijaya Hiremath: Independent Director 

3) Mr. Subhash Gulve: Executive Director 

4) Mr. Subhash Kore: CFO 

5) Mr. Devendra Kulkarni: Company Secretary 

 

Auditors: 

1) CA Suhrud Lele, Partner, Kirtane & Pandit LLP 

 

Scrutinizer: 

1) CS Hrishikesh Wagh: Partner, KANJ and Co. LLP 

 

 

 

  



 Welcome Address – Mr. Devendra Kulkarni 

 

नम ार, मी देव  कुलकण , आप ा बारामती ऍ ो सं थेचा कंपनी सिचव, पु ा एकदा या िविडओ 

कॉ र ंग मीिटंग ारे जमले ा सभासदांचे ागत करतो आिण आपले आदरणीय चेअरमन साहेब, 

आपले डायरे र आदरणीय आबा आिण िवजय मॅडम यांचेही ागत करतो तसेच आपले सी. ओ. ओ. 

बाबासाहेब, आिण सी. एफ. ओ. कोरे साहेब यांचेसु ा या सभेसाठी ागत करतो. 

 

सभेसाठी आव क असणारी सभासदांची सं ा णजेच कोरम हा उप थत आहे ामुळे आपण 

सभेचे कामकाज सु  करत आहोत. 

 

दहा िदवसापूव , िद. २० जून २०२० रोजी, आप ा कंपनीचे नवीन ऑिडटर कीतने पंिडत यां ा 

िनयु ीसाठी िवशेष सवसाधारण सभा या प तीने आयोिजत कर ात आली होती. 

 

परंतु आजची सभा िह नॅशनल कंपनी लॉ िट ुनल, मंुबई, जे िक एक कोट आहे ां ा आदेशानुसार 

घेत आहोत. आधी िह सभा, कोटा ा आदेशानुसार िद. २६ माच, २०२० रोजी आयोिजत कर ात 

आली होती. सभेची नोटीस ही सभासदांना माच मिह ा म े पाठव ात आली होती परंतु लॉक डाउन 

मुळे िह सभा वारंवार थिगत कर ात येत होती.  

 

कोरोनाची स थती पाहता, िह सभा िविडओ कॉ र ंग ारे घे ात यावी अशी िवनंती के ावर, 

कोटाने ास संमती िदली होती. ा अनुषंगाने आजची ही  सभा आयोिजत कर ात आली आहे.   

 

सदर सभे संदभात काही शंका अस ास कृपया सभासदाने चाट बॉ  म े  पाठवावे तसेच 

मीिटंग ा शेवटी आपण काही कालावधी हा ासाठी ठेवणार आहोत.  

 

सदर सभेची मािहती, चेअरमन साहेब आप ाला देणार आहेत ा क रता मी चेअरमन साहेबांना 

िवनंती करतो िक ांनी या सभे िवषयी सभासदांनां संबोिधत करावे. 

 

 

 

 



 Chairman’s Speech – Mr. Rajendra D. Pawar 

 

नम ार, या िविडओ कॉ र ंग ारे सभेसाठी जमले ा सव सभासदांचे पु ा एकदा, ागत. जसे 

आप ा कंपनी सिचवांनी सांिगतले की दहा िदवसापूव  आप ा कंपनीचे नवीन ऑिडटर, कीतने 

पंिडत यां ा िनयु ीसाठी िवशेष सवसाधारण सभा या प तीने आयोिजत कर ात आली होती.   

 

आज ा सभेचे िनयोजन, हे नॅशनल कंपनी लॉ िट ुनल, मंुबई कोटा ा आदेशानुसार केलेले आहे. 

याचे कारण, आप ा कंपनीने, कंपनी कायदा २०१३ ा कलम २३० ते २३२ ा अंतगत, ोटांस 

स ाय चैन मॅनेजमट ाय ेट िलिमटेड आिण अॅगवेट जेनेिट  ाय ेट िलिमटेड या दोन ुप 

कंपनी ं चे, बारामती अॅ ो िलिमटेडम े िवलीनीकरणासाठी तसेच कंपनी ा भागभांडवल रचनेम े 

काही बदल कर ासाठी नॅशनल कंपनी लॉ िट ुनल, मंुबई कोटाम े योजना सादर केली होती. 

 

ा योजनेनुसार, कंपनीचे सभासद, ां ाकडे २५० िकंवा ापे ा कमी इ टी शेअस असतील ांचे 

इ टी शेअसचे टा फर हे ेफरे  शेअस म े होणार आहे आिण ावर कंपनी, सभासदांना ९ % 

िडिवडड देणार आहे.  

 

सदर योजनेला, नॅशनल कंपनी लॉ िट ुनल, मंुबई कोट यां ा आदेशानुसार सभासदांची मंजुरी 

आव क आहे ामुळे ही योजना आप ापुढे मांड ात आली आहे. 

 

या योजनेला आपली मा ता िमळावी अशी िवनंती आहे. 

 

तसेच सभासदांना िवनंती आहे की ा सभासदांनी या पूव  सदर ठरावासाठी रमोट ई-वोिटंग ारे 

मतदान केलेले नाही, ांनी ा सभेनंतर ई-वोिटंग िस म ारे मतदान करावे. या संदभातील अिधक 

मािहती साठी सभेनंतर, रत आप ा कंपनी चे सिचव ी. देव  कुलकण  यां ाशी संपक साधावा. 

 

पु ा एकदा, कंपनी ा वतीने आपणाकडून वेळोवेळी िमळत असले ा सहकायाब ल आिण कायम 

दाखिवले ा िव ासाब ल आपले मनापासून आभार  करतो.  

 

तु ास आिण तुम ा कुटंुिबयास हािदक शुभे ा..!!!!   



 

 Voting instructions – Mr. Devendra Kulkarni 

 

मी सव सभासदां ा वतीने चेअरमन साहेबांचे आभार मानतो आिण सभासदांना सांगू इ तो की या 

योजने संदभातील पुढील सव ि या ही कंपनी कायदा ा तरतुदी आिण कोटा ा आदेशानुसार 

होणार आहे. आिण आता जसे चेअरमन साहेबानी सांिगतले ा माणे ा सभासदांनी रमोट ई-वोिटंग 

केले नाही ांनी एन. एस. डी. एल. ा वेबसाइट वर जाऊन वोिटंग करावे. वोिटंग ची िलंक चॅट बॉ  

म े दे ात आलेली आहे. 

 

काही शंका िकंवा मदत अस ास कृपया मीिटंग संप ा नंतर मा ाशी िकंवा लीगल िडपाटमट ा 

िमला मॅडम आिण फु  तावरे यां ाशी संपक साधावा.  

 

सभासदांना काही  अस ास ांनी चॅट बॉ  म े पाठवावे िकंवा आता िवचारले तरी चालणार 

आहे   

 

Company Secretary thereafter shared his contact number with the members and 

questions raised by members regarding venue e-voting were resolved. 

 

Mr. Devendra Kulkarni – 

 

सभेसंदभात अजून काही  आले नाही आिण ामुळे िह सभा संप  झाली असे जाहीर करतो. पु ा 

एकदा सव सभासदांचे ध वाद! 

 

 

Meeting concluded at: 11:15 AM 


