POSTAL BALLOT FORM
टपाल मतप का

Particulars
तपशील
Name(s) of Shareholder(s) (in block
letters)
भागाधाराकाचे नाव
Registered Address of sole / first
named Shareholder (in block letters)
थम भागधारकाचा प ा

Details of Shareholders
भागधारकाची मा हती

Registered Folio Number
फोल ओ .

I/We hereby exercise my/our vote in respect of following Special Resolutions to be passed by means of Postal Ballot for the Businesses
stated in the Notice of Postal Ballot dated 29th September, 2017 of the Company by sending my/our assent or dissent to the said Resolutions
by placing the tick mark (√) at the appropriate box below:
मी/आ ह या वारे पो टल बॅलेट वारे पास के या जाणा या नणयासंदभातील कंपनी या दनांक २९ स टबर,२०१७ रोजी या पो टल बॅलेट नो टशीत दले या
वषयांवर माझे/आमचे होकाराथ /नकाराथ मत यो य बॉ स म ये टक माक (√) क न पाठवीत आहोत:
Item
No.
.

Description
तपशील

No. of ‘Series
B’ Equity
Shares
held
‘ सर ज बी’
समभागांची
सं या

1.

Re classification of Authorised Capital of the Company

१.

कंपनी या अ धकृ त भांडवलाचे पु नःवग करण करणे.

2.

Changes in the Articles of Association of the Company

२.

कंपनी या आ टक स ऑफ असो सएशन म ये बदल करणे

3.

Bonus issue of 83,16,951 ‘Series B’ Equity Shares of Rs 10/each to the existing ‘Series B’ Equity Shareholders

३

येक

I / We assent
(agree) to the
Resolution (voting
in favour)
मी ठरावास संमती
दे त आहे .

I / We dissent to
the
Resolution
(voting against)
मी ठरावा या
वरोधात आहे .

पये १०/- चे ८३,१६, ९५१ ‘ सर ज बी' इि वट शेअसचा

बोनस इशू करणे.

Place:
Date:

________________________________
Signature of the Shareholder
भागधाराकाची सह

The e-voting facility is available at the link https://www.evoting.nsdl.com.
The electronic voting particulars are set out as follows
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS
EVEN
(E Voting Event Number)

Notes:

USER ID

PASSWORD

1) ‘Series B’ equity shares carries one thousand votes per share.
2) Please read carefully the instructions given in the postal ballot notice before exercising the vote.
3) इतर सू चनांसाठ मागील पान पहावे

सू चना

1. पो टल बॅ लेट

वारे मतदानाचा ह क बजावणा या भागधारकाने हा पो टल बॅलेट फॉम पू ण भरावा

आ ण नोट शी बरोबर दले या दु स या लफा या म ये भ न तो

ी. षीकेश वाघ ,

यां याकडे पु ढ ल प यावर पाठवावे :- कंज माग & कंपनी से े टर ज, ३ रा मजला

१-२ ऐ वया संकु ल

सव न. 17, ग अ. कु लकण पथ, कोथ ड पु णे – ४११०३८

2. कंपनीने

सव भागधारकांसाठ

पयाय

हणू न ई- हो टंग सु वधादे खील दे त आहे . पो टल बॅलेट

पाठ व याऐवजी भागधारकांनी यांची मते ई- हो टंग प धतीने क

3. ई- हो टंगची तपशीलवार
4.

ु टनायजर पो टल बॅलेट

शकतात.

या पो टल बॅलेट नो टशीम ये दे यात आल आहे .
वारे आ ण ई- हो टंग

बॅलेट चा अं तम नकाल घो षत करे ल

5. भागधारक

वारे झाले या मतदानाची मोजणी क न पो टल

येक ठरावा साठ वेगळे मत दे ऊ शकतो.

6. यो य प धतीने भरलेले पो टल बॅलट फॉम

ु टनायजर कडे ०८ जानेवार , २०१८ सायंकाळी ५. ००

वाजे पयत पोहचलेले हवेत. कु ठ याह पो टल बॅलट फॉम या वैधते वषयी
अं तम असेल.

7. भागधारकाने

याचे मत, ‘ठरावास संमती दे त आहे ’

(√)अशी खु ण क न मत न दवावे

कं वा ‘ठरावास

8. भागधारकांचा मतदान ह क हा या या कडील असले या शेअस
9. भागधारकाने पो टल बॅ लेट फॉम हा

या या

सोबत भागधारकाने आपले पॅन काड जोडावे

10. सं थामक भागधारकांनी फॉम सोबत अ धकृ त

नमु ना

त नधी

मंडळाचा ठराव जोडणे आव यक आहे तसेच अ धकृ त
जोडावा

11. ठराव संदभात कु ठ याह
कं वा

साधावा.

12. पो टल

ु टनायजर

या

ु टनायजर चा नणय

वरोध आहे ’

चा

वा र नु सार सह करावा आ ण सदर फॉम
या नावाचे ऑथॉ रट लेटर कं वा संचालक

त नधी ने सोबत नमु ना

वा र फॉम सु धा

कारची शंका अस यास कंपनी या न दणी कायालय पं पळी येथे भेट

नकाल

(www.baramatiagro.com)

हा

द.१२

उपल ध होईल

तंभाम ये

माणात असेल

cs@baramatiagro.com या वर ई-मेल करावा कं वा ०२०-६७४८२९७५ या
बॅलट

या

जानेवार ,२०१८

रोजी

कंपनी या

यावी

मांकावर संपक
संकेत थळावर

POSTAL BALLOT FORM
टपाल मतप का

Particulars
तपशील
Name(s) of Shareholder(s) (in block
letters)
भागाधाराकाचे नाव
Registered Address of sole / first
named Shareholder (in block letters)
थम भागधारकाचा प ा

Details of Shareholders
भागधारकाची मा हती

Registered Folio Number
फोल ओ .

I/We hereby exercise my/our vote in respect of following Special Resolutions to be passed by means of Postal Ballot for the Businesses
stated in the Notice of Postal Ballot dated 29th September, 2017 of the Company by sending my/our assent or dissent to the said Resolutions
by placing the tick mark (√) at the appropriate box below:
मी/आ ह या वारे पो टल बॅलेट वारे पास के या जाणा या नणयासंदभातील कंपनी या दनांक २९ स टबर,२०१७ रोजी या पो टल बॅलेट नो टशीत दले या
वषयांवर माझे/आमचे होकाराथ /नकाराथ मत यो य बॉ स म ये टक माक (√) क न पाठवीत आहोत:
Item
No.
.

Description
तपशील

No. of ‘Series
A’ Equity
Shares
held
‘ सर ज अ’
समभागांची
सं या

1.

Re classification of Authorised Capital of the Company

१.

कंपनी या अ धकृ त भांडवलाचे पु नःवग करण करणे.

2.

Changes in the Articles of Association of the Company

२.

कंपनी या आ टक स ऑफ असो सएशन म ये बदल करणे

3.

Bonus issue of 83,16,951 ‘Series B’ Equity Shares of Rs 10/each to the existing ‘Series B’ Equity Shareholders

३

येक

I / We assent
(agree) to the
Resolution (voting
in favour)
मी ठरावास संमती
दे त आहे .

I / We dissent to
the
Resolution
(voting against)
मी ठरावा या
वरोधात आहे .

पये १०/- चे ८३,१६, ९५१ ‘ सर ज बी' इि वट शेअसचा

बोनस इशू करणे.

Place:
Date:

________________________________
Signature of the Shareholder
भागधाराकाची सह

The e-voting facility is available at the link https://www.evoting.nsdl.com.
The electronic voting particulars are set out as follows
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS
EVEN
(E Voting Event Number)

Notes:

USER ID

PASSWORD

1) ‘Series A’ equity shares carries one vote per share.
2) Please read carefully the instructions given in the postal ballot notice before exercising the vote.
3) इतर सू चनांसाठ मागील पान पहावे

1.पो टल बॅ लेट

सू चना

वारे मतदानाचा ह क बजावणा या भागधारकाने हा पो टल बॅ लेट फॉम पू ण भरावा आ ण

नोट शी बरोबर दले या दु स या लफा या म ये भ न तो

ी. षीकेश वाघ ,

ु टनायजर यां याकडे

पु ढ ल प यावर पाठवावे :- कंज माग & कंपनी से े टर ज, ३ रा मजला १-२ ऐ वया संकुल सव न. 17,
ग अ. कु लकण पथ, कोथ ड पु णे – ४११०३८

2. कंपनीने सव भागधारकांसाठ पयाय

हणू न ई- हो टंग सु वधादे खील दे त आहे . पो टल बॅलेट

पाठ व याऐवजी भागधारकांनी यांची मते ई- हो टंग प धतीने क

3. ई- हो टंगची तपशीलवार
4.

ु टनायजर पो टल बॅलेट

या पो टल बॅलेट नो टशीम ये दे यात आल आहे .
वारे आ ण ई- हो टंग

बॅलेट चा अं तम नकाल घो षत करे ल

5. भागधारक

शकतात.

वारे झाले या मतदानाची मोजणी क न पो टल

येक ठरावा साठ वेगळे मत दे ऊ शकतो.

6. यो य प धतीने भरलेले पो टल बॅलट फॉम

ु टनायजर कडे ०८ जानेवार , २०१८ सायंकाळी ५. ००

वाजे पयत पोहचलेले हवेत. कु ठ याह पो टल बॅलट फॉम या वैधते वषयी
अं तम असेल.

7. भागधारकाने

याचे मत, ‘ठरावास संमती दे त आहे,

(√)अशी खु ण क न मत न दवावे

कं वा ‘ठरावास

8. भागधारकांचा मतदान ह क हा या या कडील असले या शेअस
9. भागधारकाने पो टल बॅ लेट फॉम हा

या या

नमु ना

सोबत भागधारकाने आपले पॅन काड जोडावे

10. सं थामक भागधारकांनी फॉम सोबत अ धकृ त

त नधी

मंडळाचा ठराव जोडणे आव यक आहे तसेच अ धकृ त
जोडावा

11. ठराव संदभात कु ठ याह
कं वा

साधावा.

12. पो टल

या

ु टनायजर चा नणय

वरोध आहे’

चा

वा र नु सार सह करावा आ ण सदर फॉम
या

नावाचे ऑथॉ रट लेटर कं वा संचालक

त नधी ने सोबत नमु ना

वा र फॉम सु धा

कारची शंका अस यास कंपनी या न दणी कायालय पं पळी येथे भेट

नकाल

(www.baramatiagro.com)

हा

द.

उपल ध होईल

१२

तंभाम ये

माणात असेल

cs@baramatiagro.com या वर ई-मेल करावा कं वा ०२०-६७४८२९७५ या
बॅलट

या

जानेवार ,२०१८

रोजी

कंपनी या

यावी

मांकावर संपक
संकेत थळावर

