
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
கம்்பெனிகள் சட்டம் 2013-ன் இதர 
்பொருநதக்கூடிய விதிகள் மற்றும்
பிரிவுகள் 230 முதல் 232 வரர

மற்றும்
டிஜிரெவ் ரெக் பிரெவவட் லிமிரெட்

(மாற்றிக்ரகாள்ளும் நிறுவனம்) உ்டன்
சனரெக் பிசினஸ் ரசாலூஷனஸ் பிரெவவட் 

லிமிரெட் (மாற்்றபபடும் நிறுவனம்)
மற்றும் முரையய அதன் பங்குதாெரகரை  

ஒருங்கிரைக்கும் திட்டம் குறிதத விஷயததில்
டிஜிரெவ் ரெக் பிரெவவட் லிமிரெட்
5வது தளம், கதவு எண்.7,
3வது குறுக்கு ்தரு, கஸ்தூரிபொய் நகர்,
அர்டயாறு, ்சன்ரனை 600 020, தமிழ்நாடு

...மாற்றிக்்காள்ளும்/ 
2வது விண்ைபபெதாரர் நிறுவனைம்

விண்்ணபப அறிவிபபு
கம்்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவுகள் 230 
முதல் 232 வரரயின் கீழ், டிஜி்ரவ் ்்டக் 
பிரரயவட லிமி்்டட (மாற்றிக்்காள்ளும்/ 
2வது விண்ைபபெதாரர் நிறுவனைம்) 
உ்டன் சன்்்டக் பிசினைஸ் ்சாலூஷன்ஸ் 
பிரரயவட லிமி்்டட (மாற்ைபபெடும்/ முதல் 
விண்ைபபெதாரர் நிறுவனைம்) மற்றும் முரையய 
அதன் பெங்குதாரர்கரள ஒருங்கிரைததல் 
்தா்டர்பொனை கூடடு விண்ைபபெம் 
ஒன்று விண்ைபபெதாரர் நிறுவனைததால் 
மாண்புமிகு யதசிய நிறுவனை சட்ட 
தீர்பபொயம், ்சன்ரனை ்பெஞ்ச்சில் ("NCLT")  
30 ஜூன், 2020 அன்று தாக்கல் 
்சய்யபபெட்டது. 23 பிபரவரி, 2021 
யததியிட்ட NCLT ஆரையின்பெடி, சட்டததின் 
230வது பிரிவின் உபெ பிரிவு (1)ன் கீழ் 
மாற்றிக்்காள்ளும்/ 2வது விண்ைபபெதாரர் 
நிறுவனைததின் சமபெங்குதாரர்கள் கூட்டதரத 
கூடடுவரத தவிர்ததிடுமாறும் மற்றும் 
ஒருங்கிரைபபு திட்டததிற்கானை மனுரவ 5 
ஏபரல் 2021 அன்யைா, அதற்கு முன்னைதாகயவா 
தாக்கல் ்சய்யுமாறும் உததரவிடடுள்ளது 
என்று இதன்மூலம் ்தரிவிக்கபபெடுகிைது. 
உதயதசிக்கபபெடடுள்ள ஒருங்கிரைததல் 
திட்டம் குறிதது யாயரனும் எதிர்பபெதாக 
இருபபின் அது குறிதது அவர்கள் 
விண்ைபபெதாரரின் ஆயலாசகருக்கு, 
அதற்கானை காரைதரத அவயரா அல்லது 
அவரது வழக்கறிஞயரா ரக்யாபபெமிடடு 
அவரது ்பெயர் மற்றும் முகவரியு்டன் 
விண்ைபபெதாரரின் ஆயலாசகருக்கு இநத 
அறிவிபபு விளம்பெரம் ்வளியானை யததியில் 
இருநது முபபெது நாடகளுக்குள் வநது 
யசருமாறு அனுபபி ரவக்க யவண்டும். 
இநத விண்ைபபெம் குறிதது எதிர்பபெதாக 
இருபபின், எதிர்பபெதற்கானை காரைம் அல்லது 
பிரமாைப பெததிர நகரலயும் இரைதது அது 
யபொன்ை அறிவிபரபெ அனுபபெ யவண்டும். 
யாருக்காவது விண்ைபபெ நகல் யதரவபபெடின் 
அவர்கள் அதற்கானை ்தாரகரய ்சலுததி 
கீழ்க்ரக்யாபபெமிட்டவரி்டம் இருநது 
்பெற்றுக் ்காள்ளலாம்.
27 பிபரவரி, 2021 அன்று யததியி்டபபெட்டது

CS I B ஹரிகிருஷ்ணா
விண்ைபபெதாரரின் ஆயலாசகர்
எண்.44/38, வீரபெததிரன் ்தரு,

நுங்கம்பொக்கம், ்சன்ரனை 600 034


