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CG-VAK-: 
SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED 

To 

The Department of Corporate Services 

The BSE Limited 

Floor 25, P.J.Towers 

Dalal Street 

Mumbai- 400 001 
· 

Dear Sirs, 

03rd'September, 2020 

Sub: Newspaper Advertisement of Notice to Members for 25th Annual General 

Meeting and Updation of E-mail address and Bank Account details - Reg. 

We are enclosing herewith the press release issued on 02.09.2020 in Makkal Kural 

(Tamil daily) and Trinity Mirror (English daily) publishing the Notice of the 25th Annual 

General Meeting of the Company to be held on Wednesday 30th September, 2020 and 

for Updation of E-mail Address and Bank Account details of the Members. 

Kindly take the same on your records. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For CG-VAK SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED 

Harcharan. 

Company Secretary 

Encl: As above 
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Fax: 91-422-2440679 Web: www.cgvak.com 
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• In view of the continuing COVID – 19 pandemic Ministry of Corporate
Affairs (MCA) vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020
dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively (MCA
Circulars) permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video 
Conferencing (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) facility without the 
physical presence of the Members. In compliance with the provisions of
the Companies Act, 2013and Rules made thereunder. SEBI/HO/CFD/
CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI and MCA
Circulars, the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will
be convened on Wednesday, 30th September, 2020 at 3:00 PM through
VC/OAVM. 

• Annual Report along with the Notice of 25th AGM will be sent through
electronic mode only to such members whose e-mail addresses are
registered with their respective Depository Participants (DPs)/Company.
The aforesaid documents will also be made available on the website of
the Company (www.cgvak.com) and that of Stock Exchange viz, BSE
Limited (www.bseindia.com) 

• The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting
(during the AGM) facility to all its members to cast their votes on all the
resolutions set out in the of 25th AGM. Detailed instructions for attending 
the AGM and casting votes through remote e-voting and e-voting at AGM 
will be provided in the Notice of 25th AGM.
Manner of registration of email address

• Members holding shares in physical form and whose email addresses are 
not registered may get their email IDs registered by submitting necessary 
details like folio no., Name of Shareholder along with scan copy of any
one valid share certificate (front and back both) by email to green@skdc-
consultants.com.

• Members holding shares in DEMAT form and whose email addresses
are not registered can get their email IDs registered by contacting their
respective Depository Participants.

• The login details of casting the votes through e-voting would be provided 
to the members (holding shares in physical form / DEMAT form) at their
email addresses registered for this purpose.
Manner of Updation of details of Bank account

• Members holding shares in physical mode and who have not opted for
ECS facility earlier for payment of dividend are requested to fill up and 
sign and are requested to submit a request letter containing the details
like folio no., Name and address of the shareholder, particulars of the
Bank account (Bank name, Branch address, Bank account no, IFSC
Code) and send it to the RTA of the Company vizSKDC Consultants
Limited Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, 
Coimbatore- 641 006 along with the self-attested copy of PAN and
cancelled cheque leaf, so as to avail the ECS facility. Members holding
shares in DEMAT form, are required to update the Bank account
particulars with their respective Depository Participants.

For CG-VAK SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED
Sd/-

  Harcharan J
Company Secretary

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY
Regd Office: 171, Mettupalayam Road, Coimbatore 641 043, India

CIN: L30009TZ1994PLC005568 Phone: 91-422-2434491/92/93  
Web:www.cgvak.com, Email Id:investorservices@cgvak.com

Place : Coimbatore
Date :  01st September, 2020

CG-VAK
SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED.

NOTICE TO MEMBERS FOR 25TH ANNUAL GENERAL MEETING AND 
FOR UPDATION OF EMAIL ADDRESS AND BANK ACCOUNT DETAILS

• த�ொடரும்COVID	 -	 19	த�ொற்றுகொரணத்தினொல்,Ministry	 of	 Corporate	 Affairs	 (MCA)
அ�ன்	சுற்்றறிக்க	எண்	14/2020,	17/2020	மற்றும்	20/2020	மு்்றயே	ஏபரல்	8,
2020,	ஏபரல்	13,	2020	மற்றும்	யம	05,	2020	ய�தியிடட	(MCA	சுற்்றறிக்ககள்)
உறுபபினரகள்	யேரடிேொககலந்து	தகொள்்ொமல்,	வீடியேொ	கொன்்பரன்சிங்	(VC)	பி்ற	
ஆடியேொ	விஷுவல்	மீன்ஸ்	(OAVM)	வசதி	மூலம்	வருடொந்திர	த்பொதுக	கூடடத்்�	
(AGM)	 ேடத்திகதகொள்்	 அனுமதிககப்படுகி்றது.	 நிறுவனங்கள்	 சடடம்,	 2013
மற்றும்	 அ�ற்கொன	 விதிகளின்	விதிமு்்றகளுககு	 இணங்க	 (SEBI	 மற்றும்	 MCA
சுற்்றறிக்ககள்	வழங்கிே	யம	 12,	 2020	 ய�தியிடட	 SEBI/	 HO	 /CFD	 /CMD	 1	 /
CIR/	P	/	2020/79)நிறுவனத்தின்	25	வது	ஆண்டு	த்பொதுக	கூடடம்	(AGM)	2020
தசபடம்்பர	30	பு�ன்கிழ்ம	3:00	PM	மணிககு	VC	/	OAVM	மூலம்	ேடத்�ப்படும்.

• 25	 ஆவது	 வருடொந்திர	 அறிக்க	 அந்�ந்�	 Depository	 Participants	 (DP)	 /
நிறுவனத்தில்	்பதிவு	தசயேப்படடுள்்உறுபபினரகளுககு	மின்னணு	மு்்ற	மூலம்
அனுப்பப்படும்.	 யமற்கண்ட	ஆவணங்க்்	 நிறுவனத்தின்	 வ்லத்�்த்திலும்
(www.cgvak.com)	 மற்றும்	 ்பங்குச்	 சந்்�	 வ்லத்�்த்திலும்	 (BSE	 Ltd)(www.
bseindia.com)	்பதிவி்றககம்தசயதுதகொள்்லொம்.

• நிறுவனம்	 25வது	 AGMல்	 குறிபபிடப்படடுள்்	 அ்னத்து	 தீரமொனங்களிலும்
வொககளிகக	 மிண்ணணு-வொககளிபபு	 வசதி(AGM	 முன்	 மற்றும்
AGMேடககும்ய்பொழுதும்)	 அ�ன்	 அ்னத்து	 உறுபபினரகளுககும்	 வழங்குகி்றது.
AGMல்	 கலந்துதகொள்வ�ற்கொன	 விரிவொன	 வழிமு்்றகள்,	 த�ொ்ல	 மின்-
வொககளிபபு	மற்றும்	AGM	ல்	மிண்ணணு-வொககளிபபு	மூலம்	வொககளிப்பது	25	வது
AGM	அறிவிபபில்	வழங்கப்படும்.
மின்னஞ்சல்	முகவரியை	பதிவு	ச்சயவதறககா்ன	வழிமுயைகள்

• ஆவண	 வடிவத்தில்	 ்பங்குக்்	 ்வத்திருககும்	 உறுபபினரகள்	 மற்றும்	
மின்னஞசல்	 முகவரிகள்	 ்பதிவு	 தசயேப்படொ�	 உறுபபினரகள்	 FolioNo.,	
்பங்கு�ொரரின்	த்பேர	மற்றும்	�குதிேொன	்பங்கு	சொன்றி�ழின்	தமன்பிரதியுடன்(முன்	
மற்றும்	 பின்	 ்பககங்க்்இரண்்டயும்)	 green@skdc-consultants.
comககுமின்னஞசல்	 மூலம்	 ய�்வேொன	 விவரங்க்்	 சமரபபிப்ப�ன்	 மூலம்	
�ங்கள்	மின்னஞசல்	ஐடிக்்	்பதிவு	தசயேலொம்..

•	 DEMAT	 ்படிவத்தில்	 ்பங்குக்்	 ்வத்திருககும்	 உறுபபினரகள்	 மற்றும்	
மின்னஞசல்	முகவரிகள்	்பதிவு	தசயேப்படொ�	உறுபபினரகள்	அந்�ந்�	Depository	
Participants	 (DP)	 	 த�ொடரபுதகொள்வ�ன்	மூலம்	 �ங்கள்	 மின்னஞசல்முகவரி்ே	
்பதிவு	தசயேலொம்

• இ-வொககளிபபு	மூலம்	 வொககளிப்ப�ற்கொன	 Login	 விவரங்கள்	 உறுபபினரகளுககு
(ஆவண	 ்படிவத்தில்	 /	 DEMAT	 வடிவத்தில்	 ்பங்குக்்	 ்வத்திருத்�ல்)	 இந்�	
யேொககத்திற்கொக	்பதிவு	தசயேப்படட	மின்னஞசல்	முகவரிகளில்	வழங்கப்படும்.
வங்கி	கணக்கின	விவரங்கயை	புதுப்பிக்கும்	முயை

•	 ஆவண	 வடிவில்	 ்பங்குக்்	 ்வத்திருககும்	 உறுபபினரகள்இ�ற்குமுன்புECS	
வசதி்ேத்	 ய�ரவு	 தசயேொ�	 உறுபபினரகள்,	 Folio	 No.,	 ்பங்கு�ொரரின்	 த்பேர	
மற்றும்	 முகவரி,	 ய்பொன்்ற	 விவரங்க்்க	 தகொண்ட	 யகொரிக்கக	 கடி�த்்�	
சமரபபிககுமொறு	யகடடுகதகொள்்ப்படுகி்றொரகள்.	வங்கி	கணககின்விவரங்க்்க	
(வங்கி	த்பேர,	கி்்	முகவரி,	வங்கி	கணககு	எண்,	 IFSC	Code)	நிறுவனத்தின்	
RTA	 (Registrar	 and	 Transfer	 Agent)ககுஅனுப்பவும்	 -	 SKDC	 Consultants	
Limited,KanapathyTowers,	3rd	Floor,	1391/A-1,	Sathy	Road,	Ganapathy,	Coimbatore-	
641	 006	 .ECS	 வசதி்ேப	 த்பறுவ�ற்கொக,	 PAN	 (சுே	 ்கதேொப்பமிடப்படட	
ேகல்)	 மற்றும்	 ரத்துதசயேப்படடகொயசொ்ல்ே	 சமரபபிககுமொறு	
யகடடுகதகொள்்ப்படுகி்றொரகள்.	DEMAT	வடிவத்தில்	்பங்குக்்	்வத்திருககும்	
உறுபபினரகள்,	வங்கி	கணககு	விவரங்க்்	அந்�ந்�	Depository	Participants	(DP)
உடன்	புதுபபிகக	யவண்டும்.
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CG-VAK
SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED.

25வது	வருடகாந்திர	சபகாதுகூடடம்	(AGM)	மறறும்	மின்னஞ்சல்	முகவரி	மறறும்	
வங்கி	கணக்கு	விவரங்கயை	உறுப்பி்னரகள்	்சமரப்பிப்பதக்ககா்ன	அறிவிப்பு

சிஜி-வவக்	்சகாஃப்டவவர	மறறும்	எக்்வபகாரட்	லிமிசடட	நிறுவ்னத்திறககாக
Sd/-

ஹர்ச்சரண்.	செ
நிறுவ்னத்தின	ச்சைலகாைர

இடம்:	வககாயவ
வததி	:	01	ச்சப்டம்பர,	2020

Published in all editions of Makkal Kural (Tamil) & Trinity 
Mirror (English) on 02.09.2020


