FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3)
and rule 6 and 7)]
CA/478/CAA/2021
In the matter of Sections 230 to 232
and
other applicable Provisions of the
Companies Act, 2013;
and
In the matter of Scheme of
Amalgamation of
Suntec Business Solutions Private
Limited (“Transferor Company”)
with Digirev Tech Private Limited
(“Transferee Company”)
and their Respective Shareholders
Digirev Tech Private Limited
5th Floor, Door No. 7,
3rd Cross Street, Kasturibhai Nagar,
Adyar, Chennai - 600020, Tamil Nadu
...Transferee /
Second Applicant Company

NOTICE OF APPLICATION

Notice is hereby given that a joint
Application under sections 230 to
232 of the Companies Act, 2013
with respect to the Scheme of
Amalgamation of Suntec Business
Solutions Private Limited (“Transferor/
First Applicant Company”) with Digirev
Tech Private Limited (“Transferee/
Second Applicant Company”) and
their Respective Shareholders was
filed by the Applicant Companies
with the Hon’ble National Company
Law Tribunal, Chennai Bench ('NCLT')
on 30th June, 2020. The NCLT by an
order dated 23rd February, 2021 under
sub-section (1) of section 230 of the
Act, has dispensed with the convening
of Meeting of Equity Shareholders of
the Transferee / Second Applicant
Company and ordered to file the
Petition for sanctioning of the Scheme
of Amalgamation on or before 5th
April, 2021.
Any person desirous of opposing the
proposed Scheme of Amalgamation
should send to the Applicants’
Counsel, notice of his intention,
signed by him or his Advocate, with
his name and address, so as to reach
the Applicants’ Counsel not later
than thirty days from the date of the
publication of this Notice. Where he
seeks to oppose the Application, the
grounds of opposition or a copy of his
affidavit shall be furnished with such
notice. A copy of the Application will
be furnished to any person requiring
the same on payment of the prescribed
charges for the same.
Dated at this the 27th day of February,
2021.
CS I B HARIKRISHNA
Counsel for Applicant
No.44/38, Veerabadran Street,
Nungambakkam, Chennai – 600 034

படிவம் எண்.CAA2
(பிரிவு 230(3) மற்றும் விதி 6 மற்றும் 7-ன் கீழ்)
CA/478/CAA/2021
கம்பெனிகள் சட்டம் 2013-ன் இதர
பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும்
பிரிவுகள் 230 முதல் 232 வரை
மற்றும்
டிஜிரெவ் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட்
(மாற்றிக்கொள்ளும் நிறுவனம்) உடன்
சன்டெக் பிசினஸ் சொலூஷன்ஸ் பிரைவேட்
லிமிடெட் (மாற்றப்படும் நிறுவனம்)
மற்றும் முறையே அதன் பங்குதாரர்களை
ஒருங்கிணைக்கும் திட்டம் குறித்த விஷயத்தில்
டிஜிரெவ் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட்
5வது தளம், கதவு எண்.7,
3வது குறுக்கு தெரு, கஸ்தூரிபாய் நகர்,
அடையாறு, சென்னை 600 020, தமிழ்நாடு
...மாற்றிக்கொள்ளும்/
2வது விண்ணப்பதாரர் நிறுவனம்
விண்ணப்ப அறிவிப்பு
கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவுகள் 230
முதல் 232 வரையின் கீழ், டிஜிரெவ் டெக்
பிரைவேட் லிமிடெட் (மாற்றிக்கொள்ளும்/
2வது
விண்ணப்பதாரர்
நிறுவனம்)
உடன் சன்டெக் பிசினஸ் சொலூஷன்ஸ்
பிரைவேட் லிமிடெட் (மாற்றப்படும்/ முதல்
விண்ணப்பதாரர் நிறுவனம்) மற்றும் முறையே
அதன் பங்குதாரர்களை ஒருங்கிணைத்தல்
த�ொடர்பான
கூட்டு
விண்ணப்பம்
ஒன்று விண்ணப்பதாரர் நிறுவனத்தால்
மாண்புமிகு தேசிய நிறுவன சட்ட
தீர்ப்பாயம், சென்னை பெஞ்ச்சில் ("NCLT")
30 ஜூன், 2020 அன்று தாக்கல்
செய்யப்பட்டது. 23 பிப்ரவரி, 2021
ேததியிட்ட NCLT ஆணையின்படி, சட்டத்தின்
230வது பிரிவின் உப பிரிவு (1)ன் கீழ்
மாற்றிக்கொள்ளும்/ 2வது விண்ணப்பதாரர்
நிறுவனத்தின் சமபங்குதாரர்கள் கூட்டத்தை
கூட்டுவதை தவிர்த்திடுமாறும் மற்றும்
ஒருங்கிணைப்பு திட்டத்திற்கான மனுவை 5
ஏப்ரல் 2021 அன்றோ, அதற்கு முன்னதாகவோ
தாக்கல் செய்யுமாறும் உத்தரவிட்டுள்ளது
என்று இதன்மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள
ஒருங்கிணைத்தல்
திட்டம் குறித்து யாேரனும் எதிர்ப்பதாக
இருப்பின்
அது
குறித்து
அவர்கள்
விண்ணப்பதாரரின்
ஆேலாசகருக்கு,
அதற்கான காரணத்தை அவரோ அல்லது
அவரது வழக்கறிஞரோ கைெயாப்பமிட்டு
அவரது ெபயர் மற்றும் முகவரியுடன்
விண்ணப்பதாரரின் ஆேலாசகருக்கு இந்த
அறிவிப்பு விளம்பரம் வெளியான தேதியில்
இருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் வந்து
ேசருமாறு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
இந்த விண்ணப்பம் குறித்து எதிர்ப்பதாக
இருப்பின், எதிர்ப்பதற்கான காரணம் அல்லது
பிரமாணப் பத்திர நகலையும் இணைத்து அது
ப�ோன்ற அறிவிப்பை அனுப்ப வேண்டும்.
யாருக்காவது விண்ணப்ப நகல் தேவைப்படின்
அவர்கள் அதற்கான த�ொகையை ெசலுத்தி
கீழ்க்கைெயாப்பமிட்டவரிடம்
இருந்து
ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம்.
27 பிப்ரவரி, 2021 அன்று தேதியிடப்பட்டது
CS I B ஹரிகிருஷ்ணா
விண்ணப்பதாரரின் ஆேலாசகர்
எண்.44/38, வீரபத்திரன் தெரு,
நுங்கம்பாக்கம், சென்ைன 600 034

