
 
NOTICE  OF POSTAL BALLOT/E-VOTING 

 
 
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable 

provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (‘the Act’), read with the Companies 

(Management and  Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re‑

enactment thereof for the time being in force) and pursuant to other applicable laws and 

regulations, that the resolutions appended below forIssue and offer of   equity shares on 

private placement basisare proposed to be passed by the Members through postal ballot / 

electronic voting (e‑voting). 

 

Resolutions: 

 
1. Issue and offer of   equity shares on private placement basis. 

 
To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following 
resolution as special resolution: 
 
RESOLVED THAT in accordance with the provisions of Sections 42, 62 and other 
applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 (“Act”) read with the Rules 
framed thereunder, as may be amended from time to time and the Articles of 
Association of the Company and  the regulations/ guidelines, if any, prescribed  by 
any relevant authorities from time to time, to the extent applicable  and subject to 
such approvals, permissions and sanctions, as may be necessary and subject to such 
conditions and modifications, as may be considered necessary by the Board of 
Directors ( hereinafter referred to as the “Board” which terms shall be  deemed to 
include any committee thereof  for the time being exercising the powers conferred on 
the Board by this resolution) or as may be prescribed or imposed while granting such 
approvals, permissions and sanctions which may be agreed to by the Board, the 
consent of the Company be and is hereby accorded to the Board to offer or invite to 
subscribe, issue and allot from time to time in one or more tranches 77,00,000 
numbers of equity shares of Rs. 100/- each aggregating to Rs 77,00,000,00/- on private 
placement basis to the persons detailed below: 

 
 

 
Sl No Name of the proposed 

applicant 
No of shares 
proposed to 
be offered 

Offer 
priceper 
share (in 
Face Value) 
Rs 

Address 

1 Kerala State industrial 
Development Corporation.    
Trivandrum 

10,00,000 100/- 2nd Floor, Choice 
Towers, Manorama 
Junction, Kochi-
682016 



2 Shri. M A Yusuffali. UAE  20,00,000 100/- EMKE Mansion No.1, 
Nattika Po Thrissur-
680566 

3 Shri. Abdul 
QadirMohammadTheruvath.  
UAE 

25,00,000 100/- “MANNAT”    12, 

Haudin Road, 

Bangalore, 

Karantaka-56008 

4 The Mookkannur Service 
Co-perative Bank Ltd. No. E 
62.  Ernakulam. 

11,00,000 100/- Mookkannur PO 
Ernakulam-683577 

5 The Eloor Service Co-
perative Bank Ltd. No. E 103. 
Udyogamandal, Ernakulam 

11,00,000 100/- EloorRoad,Udyoga 
Mandal, 
Eloor,Ernakulam-
683501 

 Total 77,00,000   
 
 

 
“RESOLVED FURTHER THAT the equity shares offered/ allotted/ issued in terms 
of this resolution shall rank paripassu in all respects with the existing equity shares of 
the Company”. 
 
“RESOLVED FURTHER THAT  for the purpose of giving effect to the above, the 
Board of Directors be and is hereby authorized on behalf of the Company to take all 
actions and do all such deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, 
deem necessary, desirable or expedient to the issue or allotment of aforesaid  equity 
shares” 
 
 
“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and is hereby authorized 
to issue private placement offer letters in Form PAS-4, to send application forms to 
the persons to whom this offer is made and to maintain a complete record of the said 
offer in Form PAS-5,” 

 
 
 
 

 

The explanatory statement pertaining to the aforesaid resolutions setting out the 

materialfacts concerning each item and the reasons thereof is annexed hereto with a Postal 

Ballot Form for your consideration. 

 

The Board of Directors of the Company has appointed ABVR & Associates, Company 

Secretaries, Trivandrum as the Scrutinizer for conducting the postal ballot / e‑voting process 

in a fair and transparent manner. 



 

Members desiring to exercise their vote by postal ballot are requested to carefully read the 

instructions printed in the Postal Ballot Form and return the same duly completed in the 

enclosed self‑addressed Business Reply Envelope. 

 

Postage will be borne and paid by the Company. Postal Ballot Form(s), if sent by courier or 

by registered post / speed post at the expense of the Member(s) will also be accepted. The 

Postal Ballot Form(s) may also be deposited personally at the address given on the self‑

addressed Business Reply Envelope. The duly completed Postal Ballot Form(s) should reach 

the Scrutinizer not laterthan 17:00 Hours IST on 5thMarch 2016, to be eligible for being 

considered, failing which it will be strictly considered that no reply has been received from 

the Member. 

 

Members desiring to opt for e‑voting as per the facilities arranged by the Company are 

requested to read the instructions in the Notes under the section ‘Voting through electronic 

means’. References to postal ballot(s) in this Postal Ballot Notice include votes received 

electronically. 

 

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company after the completion 

of the scrutiny of the postal ballots (including e‑voting).The results shall be declared on 

10thMarch 2016 and would be displayed on the Company's website at www.kannurairport.in 

 

 

 
 
 
 
  

Company Secretary  
 
 
 
 
 
05thFebruary 2016 
 
 
 



Notes 
1. The statement pursuant to Section 102 of the Act stating all material facts and the 

reasons for the proposal is annexed herewith. 
2. The Postal Ballot Notice is being sent to the Members whose names appear on the 

Register of Members as on 29th January 2016. The Postal Ballot Notice is being sent to 

Members by permitted mode along with a postage‑prepaid self‑addressed Business 
Reply Envelope. 

3. Members whose names appear on the Register of Members as on 29th January 2016 
will beconsidered for the purpose of voting. 

4. Resolutions passed by the Members through postal ballot are deemed to have been 
passed as if they have been passedat a General Meeting of the Members. 

5. The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e‑

voting. In case Members cast theirvotes through both the modes, voting done by e‑
voting shall prevail and votes cast through physical Postal Ballot Formswill be 
treated as invalid. 

6.  In case a Member is desirous of obtaining a printed Postal Ballot Form or a duplicate, 

he or she may send an e‑mail tocompanysecretary@kannurairport.in The Company 

shall forward the same along with postage‑prepaidself‑addressed Business Reply 
Envelope to the Member. 

7. Voting rights shall be reckoned on the paid‑up value of shares registered in the name 
of the Members as on 29th January 2016. 

8.  In compliance with Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and the Rules 
made thereunder, the Companyhas provided the facility to the Members to exercise 

their votes electronically and vote on all the resolutions through thee‑voting service 
facility arranged by CDSL. The instructions for electronic voting are annexed to this 
Notice. 

9. A Member cannot exercise his vote by proxy on postal ballot. 
10. Members desiring to exercise their vote by physical postal ballot are requested to 

carefully read the instructions printedin the Postal Ballot Form and return the Form 

duly completed and signed, in the enclosed self‑addressed Business ReplyEnvelope to 
the Company, so that it reaches the Company not later than close of working hours 
(i.e. 17:00 Hours IST)on5thMarch, 2016. The postage will be borne by the Company. 
However, envelopes containing postal ballots, if sent bycourier or registered / speed 
post at the expense of the Members will also be accepted. If any postal ballot is 
receivedafter 17:00 Hours IST on 5thMarch, 2016, it will be considered that no reply 
from the Member has been received. 

11. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman after the completion of 
scrutiny, and the result of the voting bypostal ballot will be announced by the 
Chairman or Managing Director of the Company, at 11:00 Hours IST, on 10thMarch 
2016 at the registered office and will also be displayed on the website of the Company 
(www.kannurairport.in.The  resolution would be deemed to have been passed, if 
approved by the requisite majority, on 5thMarch, 2016, being the last date for receipt 
of duly completed  postal ballot form or e-voting. 

12. All the material documents ൦൦൦൦൦referred to in the explanatory statement will be 

available for inspection at the registeredoffice of the Company during office hours on 
all working days from the date of dispatch of the Notice till 5thMarch, 2016. 

 
 
 



പ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ/്ഇ-പ ോട്ടിംഗ്പ ോട്ീസ ്

2013കമ്പ ട ടയമത്തടലല110-ᴐᴏ കുപ്പിംഅതടപ ോടനുബന്ധമോയകമ്പ ീസ്(മോല ജ്ലമന്റ്&അഡ്മട ടപേഷന്)റൂള്സ്
2014-നുിം(കോലോകോലങ്ങളടല്ഉള്ള ടയമപേദഗതടകളിംതുടര് ടയമങ്ങളിംഉള്ലെലട) ടപയയമോയടവറ്റ റ്റ്പെല്ന്റ്
അടടസ്ഥോ ത്തടല് കമ്പ ട ഓഹരടകള്  ല്കുന്നതിതടനു പ ടി ട തോലവ  ട രടകുന്ന്നതി തീമാമോ ങ്ങള് പ ോസ്റ്റല് ബോലറ്റ്
അഥ ോഇലപരോണടക്പ ോട്ടിംഗ്മുപേ ഓഹരടഉടമകളലടഅിംഗീകോരത്തട ോയടസമര്െടകുന്ന്നതിപ ോട്ീസ്. 
തീമാമോ ങ്ങള്: 
വറ്റ റ്റ്പെല്ന്റ്അടടസ്ഥോ ത്തടല്കമ്പ ടയുലടഓഹരടകള് ടതരണിംലെയ്യുന്നതിതടനുള്ള ോഗ്ദോ ിം ല്കുന്നതിത്
സിംബന്ധടച്ച:് 
തോലവ  ട രടകുന്ന്നതിത് റപതേക റപമയമോയട കണക്കോക്കട ുത്തു അ അനുപയോയംേിം ുന്നതി് പതോനുന്ന്നതി  ഷം ിം  രടഗണടച്ച്
മോറ്റങ്ങപളോലടപയോമോറ്റങ്ങള്ഇല്ലോലതപയോ ോസ്സോകുന്ക. 

 
2013 കമ്പ ട  ടയമത്തടലല  കുപ്പകള് 42, 62 റകോരവിംഅതടപ ോടനുബന്ധമോയ  കുപ്പകള്കുന്ിം, കോലോകോലങ്ങളടല്
ഉടി ോക്കലെത്ന്നതി  ടയമോ ലടകള്കുന്ിം കമ്പ ടയുലട ആര്ട്ടക്കടള്സ് ഓ ് അപസോസടപയഷനുിം, ലുലേപലഷന്/മോര്ഗ
 ടര്പേശത്തിത്തടനുിം കോലോകോലങ്ങളടല് ഉള്ള ടയമ പേദഗതടകളലടയുിംഅടടസ്ഥോ ത്തടല്അയടകോരടകളലടഅനുമതടകുന്ിം
 ടപയയമോയട തോലവ  ട രടകുന്ന്നതി  േക്തടകള്ക്ക്/സ്ഥോ  ങ്ങള്ക്ക്  വറ്റ റ്റ് പെല്ന്റ് അടടസ്ഥോ ത്തടല്
കോലോകോലങ്ങളടല് ഒന്നതിോപയോ റപതേകിം റപതേകമോപയോ 77, 00,000ുണ്ണിംഓഹരടകള്സമര്െടകുന്കയുിം  ല്കുകയുിം
 വട 77,00,00,000 രൂ  സമോഹരടകുന്ന്നതിതടപലക്കോയട കമ്പ ടയുലട ഡയുക്ടര് പബോര്ഡടല  അനു ദടകുന്ന്നതിതടനുിം
ആയതട ോ ശത്തിേമോയഅനു ോദവിംഅയടകോരവിം ല്കുന്നതിതട ്തീമാമോ ടചു. 

 

ക്രമ മ്പര് അപ ഷം കലന്റപ ര് 

 ല്കു ോന്
ഉപേശത്തിടകുന്ന്നതി
ഓഹരടകളലട
ുണ്ണിം 

 ല്കുന്നതിഒമാ
ഓഹരടയുലട ടല

(രൂ ) 
 ടലോസിം 

1 

പകരളോപസ്റ്ററ്റ്ഇന്റേടയല്
ഡട ലപ്ലമന്റ്
പകോര്െപുഷന്,
തടമാ  ന്തപുരിം 

10,00,000 100/- 

റ്റട.സട11/266,1
ലകസ്റ്റണ്പുോഡ്,
ക ടടയോര്,

തടമാ  ന്തപുരിം-
695003 

2 
ശ്രട.ുിം.ു.യുസ ലട,

യു.ു.ഇ 
20,00,000 100/- 

ഇ.ുിം.ലക.ഇമോന്ഷന്
 ിം:1, ോട്ടക ട.ഓ,
തൃശൂര്-680566 

3 
ശ്രട.അബ്ദുല്േോദടര്മുഹമ്മദ്
ലതമാ ത്്ത.യു.ു.ഇ 

25,00,000 100/- 
“മന്നതിോട്്”12,ലഹൌദടന്
പുോഡ്,ബോന്ൂര്,
കര്ണ്ണോടക-56008 

4 

ദട.മൂക്കന്നൂര്സര്വീസ്
പകോര്െപുറ്റട ്ബോ് ്
ലടമടറ്റഡ,് ിം:ഇ-62,
ുുണോകുളിം 

11,00,000 100/- 
മൂക്കന്നൂര് ട.ഓ,

ുുണോകുളിം-683577 

5 

ദട.ഏലൂര്സര്വീസ്
പകോര്െപുറ്റട ്ബോ് ്
ലടമടറ്റഡ,് ിം:ഇ-103,
ഉപേേോഗമണ്ഡല്,
ുുണോകുളിം 

11,00,000 100/- 

ഏലൂര്പുോഡ്,
ഉപേേോഗമണ്ഡല്,

ഏലൂര്,ുുണോകുളിം-
683501 

 പറ്റോട്ല് 77,00,000/-   

 
പമല് ുഞ്ഞതീമാമോ റകോരിംഅനു ദടചു ടതരണിംലെയ്യുന്നതിഓഹരടകള് ടല ടലുള്ളകമ്പ ടകളലടഓഹരടകള്ക്ക്
സമ ീതറകോരത്തടലോയടരടകുന്ലമനുന്ഇതട ോല്തീമാമോ ടകുന്നുന്. 
പമല്  ട രടച്ച റകോരിം കമ്പ ടയുലട  ഓഹരടകള് വറ്റ റ്റ് ലെല്ന്റ്ു ് അടടസ്ഥോ ത്തടല് സമര്െടകുന്ന്നതിതട ്
 ടശ്ചയടച്ചടട്ടുള്ള പ ോുവിം ( ോസ്സ് -4) അപ ഷം ോ പ ോുവിം പമല്  ട രടക്കലെട്  േക്തടകള്ക്ക് /സ്ഥോ  ങ്ങള്ക്ക്
സമര്െടകുന്ന്നതിതടനുിംകമ്പ ടയുലടഡയുക്ടര്പബോര്ഡ്അിംഗങ്ങലളമതമതലലെത്തു അന്നതിതടനുിംതീമാമോ ടച്ചടരടകുന്നുന്. 



 
പമല്  ട രടച്ച തീമാമോ ങ്ങളലട  സ്തുതകളിം കോരണങ്ങളിം അടങ്ങുന്നതി  ടശത്തിദീകരണ റസ്തോ   പ ോസ്റ്റല് ബോലറ്റ്
പ ോമടപ ോലടോെിം ഉള്ളടക്കിം ലെയ്തടട്ടുടി ്. പമല് റസ്തോ ടച്ച പ ോസ്റ്റല് ബോലറ്റ് അഥ ോ ഇ-പ ോട്ടിംഗ് റക്രടയയുലട
സുതോരേവിംസുഗമവമോയ ടത്തടെട ോയടകമ്പ ടയുലടഡയുക്ടര് പബോര്ഡ് റൂിം മ്പര് : 107,ഹഡ്സണ്ബടല്ഡടിംഗ,്

ഓപെോസടറ്റ് ുല്.ഐ.സട,  ട്ിം, തടമാ  ന്തപുരിം-695004, ആസ്ഥോ മോയുള്ള ABVR  & ASSOCIATES ുന്നതി
കമ്പ ടലസക്രട്ുീസ്സ്ഥോ  ത്തടല സ്ക്രൂട്ടവറ് സര്ആയട ടയമടച്ചടട്ടുടി ്.പ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ്റക്രടയയടലൂലടപ ോട്ടുകള്
പരേലെത്തു അ ോന് ആഗ്രഹടകുന്ന്നതി ഓഹരട ഉടമകള് ടട.പ ോമടല് ഉള്ളടക്കിം ലെയ്തടട്ടുള്ള  ടര്പേശത്തിങ്ങള് കൃതേമോയട

മ സ്സടലോക്കട പ ോട്ടുകള് പരേലെത്ത്തട “Self-Addressed Business Reply Envelope ”മുപേ  കമ്പ ടയടല്
തടരടലകഅയപക്കടി തോണ്. 

 
പ ോപസ്റ്റയ്ംെോര്ുകള്കമ്പ ട ഹടകുന്ന്നതിതോണ്.പ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ്പ ോിം/കള്രയംടപസ്റ്റര്ഡ്ആയടപട്ോ,പീഡീഡ്പ ോസ്റ്റ്

ആയടപട്ോ ഓഹരട ഉടമയുലട െടല ടല് അയകുന്ന്നതിതുിം സവീകരടകുന്ന്നതിതോണ്. “Self-Addressed Business Reply 

Envelope ”-ല് ുഞ്ഞടത്ള്ളപമല് ടലോസത്തടല്പ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ്പ ോമുകള് ടപഷം  ടക്കോവന്നതിതോണ്.പൂര്ണ്ണമോയട

പൂരടെടച്ച പ ോസ്റ്റല് ബോലറ്റ് പ ോമുകള് കമ്പ ടയുലട രയംടപസ്റ്റര്ഡ് ഓ ീസടല് 2016 മോര്ച്ച് 5-ᴐᴏ 5 മണടകുന് മുമ്പോയട
ുത്തടയടരടപക്കടി തോണ്.അങ്ങല ലേടക്കോത്ത ഷം ിംഓഹരടഉടമയടല് ടന്നതി്യോലതോമാമറു ടടയുിംലേടച്ചടട്ടല്ലോത്തതോയട

കണക്കോകുന്ന്നതിതോണ്. 2016 മോര്ച്ച് 5-ᴐᴏ 5 മണടകുന്മുമ്പോയടലേടകുന്ന്നതിപ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ്ക റുകള്സ്ക്രൂട്ടവറ് സര്ക്ക്
അപേഹത്തടലന്റുടപെോര്ട്ട ോയടസമര്െടകുന്ന്നതിതോണ്. 

 
കമ്പ ടഏര്ലെത്ത്തടയടട്ടുള്ളഇ-പ ോട്ടിംഗ്ലസൌകരേിംറപയോയം ലെത്ത്തോന്ആഗ്രഹടകുന് ഓഹരടഉടമകള്പ ോട്ീസടല്
 ുഞ്ഞടരടകുന്ന്നതി ടര്പേശത്തിങ്ങള്ശ്രദ്ധപയോലട ോയടക്കണലമന്നതി്അേേര്ഥടകുന്നുന്. 

 
 
സൂക്ഷ്മ  രടപശത്തിോയ കുന് പശത്തിഷിം സ്ക്രൂട്ടവറ് സര് കമ്പ ടയുലട ലെയര്മോ ് ുടപെോര്ട്് സമര്െടകുന്ന്നതിതോണ് (ഇ-പ ോട്ടിംഗ്

ഉള്ലെലടയുള്ള). 10 മോര്ച്ച് 2016- ്കമ്പ ട ല ബ്വറ്സറ്റ്ആയhttp://www.kannurairport.in/-ല് ലിം
റേേോ ടകുന്ന്നതിതോണ്. 

 
കുുടപ്പകള് 

1. കമ്പ ട ടയമത്തടലല102-ᴐᴏ  കുെ്റകോരമുള്ളറസ്തോ  ഇതടപ ോലടോെിംഉള്ളടക്കിംലെയ്തടട്ടുടി ്. 
2. 2016യംനു രട 29-ᴐᴏ തീയതടരയംടസ്റ്റര്ലെയ്യലെട്ലമമ്പര്മോര്ക്ക് പ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ് പ ോട്ീസ്അയകുന്ന്നതിതോണ്.
ഇപതോലടോെിംപ ോപസ്റ്റയ്ം-റീ-ല യ്ഡ്ലസല് ്അഡ്രസ്സഡ്്ബടനസ്ുടവറ്െുന് ലെ്ഉള്ളടക്കിംലെയ്തടട്ടുടി ്. 

3. 2016യംനു രട29-ᴐᴏ തീയതട ലരരയംടസ്റ്റര്ലെയ്യലെട്ലമമ്പര്മോലരമോത്രപമപ ോട്ടിംഗട ോയട രടഗണടകുന്കയുള്ളൂ. 
4. പ ോസ്റ്റല് ബോലറ്റു  വട  ോസ്സോകുന്ന്നതി തീമാമോ ങ്ങള് ലമമ്പര്മോമാലട ല ോതുപയോഗത്തടല്  ോസ്സോകുന്ന്നതിതട ്
തുലേമോയടരടകുന്ിം. 

5. ലമമ്പര്മോര്ക്ക്ബോലറ്റ് പ ോട്ടിംഗ്അഥ ോ ഇ-പ ോട്ടിംഗ് ഏലത് ടലുിം ഒന്നതി്സവീകരടക്കോവന്നതിതോണ്. രണ്ടു രീതടയടലുിം
ലമമ്പര്മോര്പ ോട്ടുപരേലെത്തു അകയോലണ് ടല്ബോലറ്റ്പ ോിംമുപേ യുള്ളപ ോട്ടിംഗ്മോത്രിം രടഗണടക്കോവന്നതിതോണ്. 

6. ലമമ്പര്മോര്ക്ക്ഡുെടപക്കറ്റ് പ ോസ്റ്റല് ബോലറ്റ്ആ ശത്തിേമുലടി ് ടല് companysecretary@kannurairport.in ുന്നതിഇ-

ലമയടല് ടലോസത്തടപലക്ക്അപ ഷം അയപക്കടി തോണ്.റസ്തുതഅപ ഷം കള് രടഗണടച്ച്പ ോപസ്റ്റയ്ം-റീ-ല യ്ഡ്
ലസല് ്അഡ്രസ്സഡ്്ബടനസ്ുടവറ്െുന് ലെ്ഉള്ളടക്കിംലെയ്തപ ോട്ീസ്ലമമ്പര്മോര്ക്ക്അയകുന്ന്നതിതോണ്. 

7. 2016 യംനു രട 29-ᴐᴏ തീയതട ലര ലമമ്പര്മോമാലട പ രടല് രയംടസ്റ്റര് ലെയ്യലെട് ഓഹരട മൂലയ ത്തടലന്റ
അടടസ്ഥോ ത്തടലോണ്പ ോട്ടിംഗ്അ കോശത്തിിം ടര്ണ്ണയടകുന്ന്നതിത്. 

8. CDSL മുപേ  കമ്പ ട  ടയമത്തടലല ലസഷം ന് 108, 110-ᴐᴏ  കുപ്പിം അതടപ ോടനുബന്ധമോയ റൂളകളലടയുിം
അടടസ്ഥോ ത്തടല് ലമമ്പര്മോര്ക്ക് ഇലപ ോണടക് മോര്ഗത്തടല് പ ോട്ടുകള് പരേലെത്തു അ ോനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്
ലെയ്തടട്ടുടി ്. 

9. പറോക്സടഉ പയോഗടച്ച്പ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ്പരേലെത്തു അ ോന്സോയടകുന്ന്നതിതല്ല. 
10. പ ോസ്റ്റല് ബോലറ്റു  വട പരേലെത്തു അ ോന് തോല്െരേലെത്ന്നതി ലമമ്പര്മോര്ക്ക് ഇപതോലടോെിം ഉള്ളടക്കിം ലെയ്തടട്ടുള്ള

 ടര്പേശത്തിങ്ങള് ശ്രദ്ധോപൂര്വിം  ോയടച്ച് പൂര്ണ്ണമോയുിം കൃതേതപയോലട പൂരടെടച്ച പ ോമുകള് പ ോപസ്റ്റയ്ം-റീ-ല യ്ഡ്
ലസല് ്അഡ്രസ്സഡ്് ബടനസ് ുടവറ്െ ുന് ലെ്  വട 2016 മോര്ച്ച് 5-ᴐᴏ തീയതട 17:00 Hours IST മുമ്പോയട
കമ്പ ടയടല് ലേടകുന്ന്നതി  ടയത്തടല് പ ോസ്റ്റ് ലെപയ്യടി തോണ്. പ ോസ്റ്റല് െോര്ുകള് കമ്പ ട  ഹടകുന്ന്നതിതോണ്.

http://www.kannurairport.in/


ുന്നതിടമാന്നതിോലുിംലമമ്പര്മോര്സവപമയയോRegistered/ Speed post മുപേ സവന്തിംെടല ടല്അയകുന്ന്നതിപ ോസ്റ്റടല്

ബോലറ്റുകളിംസവീകരടകുന്ന്നതിതോണ്. 2016 മോര്ച്ച് 5-ᴐᴏ തീയതട 17:00 Hours IST നു പശത്തിഷിം ലേടകുന്ന്നതി പ ോസ്റ്റല്
ബോലറ്റുകള് രടഗണടകുന്ന്നതിതല്ല. 

11. 2016മോര്ച്ച് 10-ᴐᴏ തീയതട 11:Hours-ല്കമ്പ ടയുലടരയംടപസ്റ്റര്ഡ്ഓ ീസടല്ലെയര്മോന്അഥ ോമോപ യംടിംഗ്
ഡയുക്ടര്, സ്ക്രൂട്ട ടവറ് സര്  ല്കുന്നതി ുടപെോര്ട്ടലന്റ അടടസ്ഥോ ത്തടല്  ലിം റഘ്േോ ടകുന്ന്നതിതോണ്. ആയത്
കമ്പ ടയുലട ല ബ്വറ്സറ്റോയ http://www.kannurairport.in/ റസടദ്ധീകരടകുന്ന്നതിതുമോണ്.  ടശ്ചടത ഭൂരട ഷം ിം

ലേടകുന്കയോലണ് ടല്പ ോസ്റ്റല്ബോലറ്റ്/ഇ-പ ോട്ടിംഗടലന്റഅ സോ ദട സമോയ2016മോര്ച്ച്5-ᴐᴏതീയതടറസ്തുത
തീമാമോ ിംഅിംഗീകരടക്കലെട്തോയടകോണക്കോക്കലെത്ന്നതിതോണ്. 

12. 2016 ല ബ്രു രട 5 മുതല് 2016 മോര്ച്ച് 5-ᴐᴏതീയതടുല്ലോറവൃത്തട ദട സങ്ങളടലുിംവറ് കുപന്നതിരിം 3 മണട ലര
 ടശത്തിദീകരണ റസ്തോ  യടല് പരേലെത്ത്തടയടട്ടുള്ള ുല്ലോ പരേകളിം ലമമ്പര്മോര്ക്ക്  രടപശത്തിോയ യ്ക്കോയട
ലേടകുന്ന്നതിതോണ്. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS 
 

In compliance with the provisions of the Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 
of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended or  re-enacted 
from time to time, the Company is pleased to provide members facility to exercise their votes 
for all the shareholder resolutions detailed in the notice of the Postal Ballot  by electronic 



means and the business may be transacted through remote e-voting.  The Company has 
engaged the services of CDSL as the authorized agency to provide the remote e-voting 
facilities as per the instructions below. 
 
Please read the instructions for the members for remote e-voting before exercising the votes.  
This communication forms an integral part of the Postal Ballot notice dated 5thFebruary 
2016, which is being sent to you along with the said notice.  The notice of the Postal Ballot  
and this communication are also available on the web site of the company 
www.kannurairport.in 
 
 
Instruction to members for remote e-voting as under: 
 
1. Date and time of commencement of voting through electronic means:   7thFebruary2016 
10:00AM . 
 
2.Date and time of end of voting through electronic means beyond which voting will not be 
allowed:  5thMarch, 2016 at 5:00.PM . 
 
Details of web site:  www.evotingindia.com 
 
Details of persons to be contacted for issues relating to e-voting:  M/s SKDC Consultants 
Ltd., Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore -641 006 
Phone +91 422 6549995,  253 9835-836,  Fax +91 422 2539837,  e-mail: info@skdc-
consultants.com    website:  www.skdc-consultants.com 
 
The remote e-voting module shall be disabled for voting on 5thMarch, 2016 at 5:00.PM.  Once 
the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to 
change it subsequently.  The voting right of shareholders shall be in  proportion to the 
shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on 29th January  2016 
(cut-off date). 
 
 
The Board of Directors has appointed ABVR& Associates, Company Secretaries, Ist Floor, 
Room No.107, Hudson Building, Opp: LIC, Pattom, Trivandrum, Kerala as the Scrutinizer, to 
scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.   
 
 
The instructions for shareholders voting electronically are as under: 
 

(i) The voting period begins on 5th February 2016  10:00 am and ends on 5thMarch, 
2016   at 5:00. pm During this period shareholders’ of the Company, holding 
shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 
(record date) of 29th January  2016 may cast their vote electronically.  The e-voting 
module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. 
 

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com 
 

(iii) Click on ‘shareholders’ tab 
 

(iv) Now Enter your User ID 

http://www.kannurairport.in/
http://www.evotingindia.com/
mailto:info@skdc-consultants.com
mailto:info@skdc-consultants.com
http://www.skdc-consultants.com/
http://www.evotingindia.com/


 
a. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number 

registered with the Company 
(v) Next enter the image Verification as displayed and Click on Login. 
(vi) If you are a first time user follow the steps given below: 
 
 For Members holding shares in Demat Form and Physical Form 
PAN Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department 

(Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) 
 

 Members who have not updated their PAN with the 
Company/Depository Participant are requested to use the the 
sequence number in the PAN field. 
 

DOB Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Company 
records for the said demat account or folio in  dd/mm/yyyy format 

Dividend 
Bank 
details or 
Date of 
Birth 
(DOB) 

Enter the Dividend Bank Details or date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as 
recorded in the Company records in order to login. 
If the both the details are not recorded with the Company please enter the 
folio number in the Dividend  Bank details field as mentioned in instruction 
(iv). 

 
(vii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab. 
(viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company 

selection screen.  However, members holding shares in demat form will now 
reach “Password Creation” menu wherein they are required to mandatorily enter 
their login password in the new password field.  Kindly note that this password 
is to be  used by the demat holders for voting for resolutions at any other 
company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-
voting through CDSL platform.  It is strongly recommended not to share your 
password with any other person and take utmost care to keep your password 
confidential. 

(ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-
voting on the resolutions contained in this Notice. 

(x) Click on the EVSN relevant to Kannur International Airport Ltd . 
(xi) On the voting page, you will see ‘RESOLUTION DESCRIPTION’  and against the 

same the option “YES/NO” for voting.  Select the option YES or NO as desired. 
The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies 
that you dissent to the Resolution. 

(xii) Click on the “RESOLUTION FILE LINK” if you wish to view the entire 
Resolution details. 

(xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”.  A 
confirmation box will be displayed.  If you wish to confirm your vote, click on 
“OK”,  else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your 
vote.   

(xiv) Once you ‘CONFIRM’  your vote on the resolution, you will not be allowed to 
change your vote. 

(xv) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to 
print” option on the  Voting page. 



(xvi) If demat account holder has forgotten the changed  password then  Enter the 
User ID and image verification code and Click on Forgot Password and enter the 
details and prompted by the system. 

(xvii)  Note for non individual shareholders and custodians 

 Non-individual shareholder (I.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) and 
Custodian are required to log on to  www.e-votingindia.com and register themselves 
as Corporates. 

 A scanned copy of the registration form bearing the stamp and sign of the entity 
should be e-mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com 

 After receiving the log in details, a compliance user should be created using the admin 
login  and password.  The  Compliance user would be able to link the account(s) for 
which they wish to vote on. 

 The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on 
approval of the accounts, they would be able to cast their vote.   

 A scanned copy of the Board  Resolution and Power of Attorney (PoA) which they 
have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in the pdf format in 
the system for the scrutinizer to verify the same 

(xviii) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the 
Frequently  Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at 
www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to 
helpdesk.evoting@cdslindia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-votingindia.com/
mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com
mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com
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Explanatory Statement pursuant to provisions of section 102 of the Companies Act 
2013:- 
 
 
The Company proposes to increase its capital base by mobilizing additional equity capital to 
meet the cost for implementing the project, by private placement of shares pursuant to the 
provisions of section 42 of the Companies Act, 2013, by offering 77,00,000 equity shares of Rs 
100 each aggregating to Rs 77,00,00,000/- 
 
Section 62 of the Act read with the Companies(Share Capital &Debentures) Rules, 2014 
provides inter alia, that wherever it is proposed to increase the subscribed capital of the 
Company by issue of further shares, such shares may be offered to any persons, whether or 
not those persons are holders of the equity shares of the Company or employees of the 
Company, if authorized by way of a special resolution. 
 
Furthermore, as per section 42 of the Act, read with the rules framed thereunder, a company 
offering or making an invitation to subscribe to securities on a private placement basis is 
required to obtain the prior approval of the shareholders  by way of a special resolution, for 
each of the offers and invitations. 
 
 The approval of the members is accordingly being sought by way of a special resolution 
under sections 42 and 62 of the Act read with the Rules made thereunder for the issue of   
77,00,000  equity shares of Rs 100 each aggregating Rs77,00,00,000/- 
 
The Company submits the following information for taking appropriate decision for 
approval of the proposed resolution as set out in the Item No.1 of the notice of the meeting by 
way of special resolution: 
 

(a) The object of the issue: To raise the funds for long term financial needs of the 
Company from the selected group of entities, Companies, Govt of Kerala and 
Individual on private placement basis. 

(b) The total numbers of shares to be issued:  77,00,000 equity shares of Rs 100 each 
 

(c) The price band at which allotment is proposed: The issue will be made at a price of 
Rs. 100/-  per share. 
 

(d) The basis on which the price has been arrived at: Based on the certificate received 
from M/s Sunod Kumar and Associates, Chartered Accountants, 
Thiruvananthapuram. As per the valuation done, the price of the equity shares is Rs 
100/- and hence the offer of equity share will be made at that price. 
 

(e) The relevant date on the basis of which price has been arrived at: The date of the 
certificate is  18th May 2015. 
 

(f) The Class or classes of persons to whom the allotment is proposed to be made: To 
Public Sector Undertakings, Co-op Banks and Individuals. 
 

(g) The Intention of promoters/directors/key managerial persons to subscribe to the 
offer: Shri. MA Yusuffali, Director, intend to participate in the proposed allotment of 
shares. 



 
(h) Proposed time within which the allotment shall be completed: The Company expects 

to complete the allotment of securities within 12 months from passing of special 
resolution. 

(i) The change in control, if any, in the Company that would occur consequent to the 
offer-:The Directors do not envisage any change in the control of the management by 
the proposed allotment of shares . 

(j) The number of persons to whom allotment on preferential basis  have already been 
made  during the year, in terms of No of shares and price: (From 01-04-2015 till 14-01-
2016) 

No of persons- 4, price- Rs 100 per shares,  Total No of shares-1,38,80,000. 

(k) The Justification for  the allotment proposed to be made for consideration other than 
cash together with valuation report of the Registered valuer:NA 
 

(l)  The Pre and post issue Shareholding pattern of the Company is as under: 
 

 
 

Sl. 
No. 

Category Pre – issue Post – issue 

 No.of shares 
held 

% of share 
holding 

No.of shares 
held 

% of share 
holding 

A. Promoters Holding:     

1.  Indian:     

 Government of Kerala 1,64,06,962 26.23 1,64,06,962 23.35 
 

 Sub Total 1,64,06,962 26.23 1,64,06,962 23.35 

2. Foreign Promoters NIL  NIL  

  
Sub Total(A) 

 
1,64,06,962 

 
26.23 

 
1,64,06,962 

 
23.35 

B Non- Promoters 
holding: 

    

1.  Institutional Investors:     

 Kerala PSUs 13,20,000 2.11 23,20,000 3.30 

 Bharat Petroleum 
Corporation Ltd 

1,70,00,000 27.17 1,70,00,000 24.20 

 Airport Authority of 
India 

1,00,00,000 15.99 1,00,00,000  14.23 

 Kannur International 
Airport Promotion 
Society 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



 Other Institutions: 
Banks 

57,85,200 9.25 57,85,200 8.23 

2. Non- Institution:     

 Pvt. Corporate Bodies 6000   0.01 6000 0.01 

 Directors and Relatives 50,00,000 7.99 70,00,000 9.96 

 Individuals (including 
Co-op Banks) 

70,38,804 11.25 121,38,804 17.28 

           Sub Total (B) 461,50,004 73.77 536,50,004 76.65 

  
GRAND TOTAL 

 
625,56,966 

 
     100 

 
702,56,966 

 
100 

 
 
 
The proposed issue of equity shares as above may be made in one or more tranches. 
 
In order to authorise to the Board for taking further action, it is necessary to pass the said 
special resolution for private placement of shares as set out in the Item No 1 of the notice 
 
Your Directors recommend resolutions No.1 set forth in the notice for your approval. 
 
None of the Directors and Key Managerial Personnel of the company or their relatives except 
Shri. MA Yusuffali and Dr.Shamsheer VP, Director and Additional Director respectively, are 
concerned or interested in the proposed resolution. 
 
 
 
 
 
 
05thFebruary 2016 
 
 
 
 
 
 
  



2013-ലലകമ്പ ീസ്ആക്റ്റടലലലസഷം ന്102ന്ലുേോഗമോയുള്ള ടശത്തിദീകരണറസ്തോ   
 ടഷയിം-10 

2013-ലല കമ്പ ീ  ടയമത്തടലല 42-ᴐᴏ  കുെ് റകോരിംവറ്റ റ്റ് പെല്ന്റ്അടടസ്ഥോ ത്തടല് 100

രൂ  മുേ ടലയുള്ള 77,00,000 ുണ്ണിംഓഹരടകള്  ല്കടആലക തുക 77,00,000,00/-അയടക
മൂലയ ിം സമോഹരടകുന്ക  വട കമ്പ ടയുലട മൂലയ  അടടത്തു ശത്തിക്തടലെത്തു അ ോന് കമ്പ ട
ആഗ്രഹടകുന്നുന്. 

 

2013-ലല കമ്പ ട  ടയമത്തടലല 62-ᴐᴏ  കുപ്പിം അനുബന്ധമോയ കമ്പ ട ലഷയര് കേോ ടറ്റലടപന്റയുിം
ഡടബഞ്ചുടലന്റയുിം  ടയമോ ലട 2014-ന്ലു അടടസ്ഥോ ത്തടല്  ടല ടലുള്ള ഓഹരട ഉടമകല്പക്കോ ,
അല്ലോത്ത ര്പക്കോ,കമ്പ ടയുലടയംീ  ക്കോര്പക്കോ,മറ്റു േക്തടകള്പക്കോസ്ഥോ  ങ്ങള്പക്കോതലത്തലോയട
ഓഹരടകള്  ല്കുക  വട കമ്പ ടയുലട മൂലയ ിം  ര്ദ്ധടെടകുന്പമ്പോള് ആയതു കമ്പ ട റപതേക
റപമയമോയടഅ തരടെടച്്ചഡയുക്ടര്പബോര്ഡടല മതമതലലെത്ലത്തടി തോണ്. 

തലത്തലോയട കമ്പ ട  ടയമത്തടലന്റ 42-ᴐᴏ  കുപ്പിം അതടപ ോടനുബന്ധമോയ  ടയമോ ലടയുലട
അടടസ്ഥോ ത്തടല്വറ്റ റ്റ് പെല്ന്റ്മുപേ കമ്പ ടയുലടഓഹരടകള് ല്കു ോന്ഉപേശത്തിടകുന്പമ്പോള്
അത്തരത്തടലുള്ളഓപരോഷം ണത്തടനുിം  ല്കലടനുിം കമ്പ ട ഓഹരട ഉടമകള് റപതേക റപമയമോയട
മുന്കോലഅിംഗീകോരിം ല്പകടി തോണ്. 
പമല് ട രടച്ചതട ടടസ്ഥോ ത്തടല്കമ്പ ട ടയമത്തടലന്റ42,62 കുപ്പകള്കുന്ിംഅതടപ ോടനുബന്ധമോയ

 ടയമോ ലടകുന്ിം  ടപയയമോയടരൂ  100 മുേ ടലയുള്ള 77,00,000 ുണ്ണിംഓഹരടകള്  ല്കുക വട

77,00,000,00/- രൂ സമോഹരടകുന് ോന്ഉള്ളതീമാമോ ിംറപതേകിംറപമയമോയടഓഹരടഉടമകളലട
അിംഗീകോരത്തട ോയടസമര്െടകുന്നുന്. 
റപതേക റപമയമോയട അിംഗീകരടപക്കടി  ഉെടതമോയ തീമാമോ ത്തടലന്റ തലത്തല്  ട രങ്ങള് മത ലട
പെര്കുന്നുന്. 

a) ഓഹരടകള് ല്കുന്നതിതടലന്റഉപേശത്തിിം:കമ്പ ടയുലടദീര്േമോയസോമ്പത്തടകആ ശത്തിേങ്ങള്ക്കോയട
തടരലഞ്ഞത്ക്കലെട്സ്ഥോ  ങ്ങള് കമ്പ ടകള് പകരളോ സര്ക്ക്കോര മറ്റു  േക്തടകള് ഇ രടല്
 ടനുന്ിംവറ്റ റ്റ്പെല്ന്്റഅടടസ്ഥോ ത്തടല്തുകസമോഹരടകുന്ന്നതിതട ്. 

b)  ല്കോന്ഉപേശത്തിടകുന് ഓഹരടകളലട100രൂ മുേ ടലയുള്ള77,00,000 ുണ്ണിംഓഹരടകള് 

c)  ല്കോന്ഉപേശത്തിടകുന്ന്നതിഓഹരടകളലട ടലഒമാഓഹരടക്ക്100രൂ മോത്രിം 

d)  ടല ടശ്ചയടക്കലെത്ന്നതിതടലന്റഅടടസ്ഥോ ിം:െോര്പട്ര്ഡ്അലക്കൌടി ന്്റസ്ഥോ  മോയലമപസസ്
സുപ ോദ്കുമോര്&അപസോസടപയറ്റ്സ് ല്കടയ ോലുപ ഷന്ുടപെോര്ട്ടലന്റഅടടസ്ഥോ ത്തടല്
ഒമാഓഹരടയുലട ടല100രൂ ആയട ടശ്ചയടക്കലെട്ടരടകുന്ന്നതിറസ്തുത ോലുപ ഷന് ടുപെോര്ട്ടുിം

കമ്പ ടയുലട ലറോപമോട്ര്മോമാലട ട്ടകയുിം’ഓഹരട മൂലയ ത്തടന്ലു ഘ്ട യുിംകമ്പ ടയുലട
രയംടപസ്റ്റര്ഡ്ഓ ീസടല് രടപശത്തിോയ ക്്കലേേമോണ്. 

e) ഓഹരടയുലട ടല ടശ്ചയടക്കലെട്തീയതട:2015-ലമയ്18-ലല ോലുപ ഷന്സര്ട്ട ടക്കറ്്റ. 

f) ഓഹരടകള്  ല്കു ോന് ഉപേശത്തിടകുന്ന്നതി ട ടയതരങ്ങള്:സഹകരണബോങ്കുകള്,  േക്തടകള്,
ല ോതുപമേലോസ്ഥോ  ങ്ങള്. 

g) റസ്തുതഓ ുട ്ലറോപമോട്ര്മോര്ഡയുക്ടര്മോര്റയോ ഉപേേോഗസ്ഥര്തുടങ്ങടയ മാലട ് ്:
ഡയുക്ടര് പബോര്ഡ് അിംഗമോയ ശ്രീ.ുിം.ു.സഫസ ലട റസ്തുത ഓഹരട  ് ോളടത്തത്തടല്
 ല് ത്കുന്നുന്. 

h) റസ്തുതഓഹരടകള് ല്കുന്നതിതടലന്റകോലയള ്റപതേകറപമയിം ോസ്സോകുന്ന്നതിതീയതടമുതല്
12മോസത്തടനുള്ളടല്ഓഹരടകള് ല്കു ോന്കമ്പ ടഉപേശത്തിടകുന്നുന്. 



i) റസ്തുത ഓഹരടകള്  ല്കുക കമ്പ ടയുലട  അയടകോരസ്ഥോ  ങ്ങളടല് ഉടി ോകുന്നതി മോറ്റിം:
റസ്തുത ഓഹരടകള്  ല്കുക  വട കമ്പ ട മോപ ജ്ലമന്റടല്  യോലതോമാ ടയ അയടകോര
മോറ്റങ്ങളിംകമ്പ ടഡയുക്ടര്മോര്റതീഷം ടകുന്ന്നതിടല്ല. 

j) കവടഞ്ഞ  ര്ഷത്തടല് മുന്ഗണ ോടടസ്ഥോ ത്തടല് ഓഹരടകള്  ടതരണിം ലെയ്യലെട്
ആള്കോമാലട ുണ്ണവിം ഓഹരടകളലട ുണ്ണവിം  ടലയുിം: ആള്ക്കോമാലട ുണ്ണിം 4 ഒമാ
ഓഹരടയുലട ടല100രൂ ,ഓഹരടകളലടുണ്ണിം1,38,80,000. 

k)  ണിംഒത്കുന്ന്നതിതടനു കരമോയടമറ്റു സ്ത്തുക്കളലടഅടടസ്ഥോ ത്തടല്ഓഹരടകള് ല്കുന്നതിതുിം
അതടലന്റമൂലേ ടര്ണ്ണയത്തടല യുിംസിംബന്ധടച്്ച:ബോയകമല്ല. 

l) റസ്തുതഓഹരടകള് ല്കുന്നതിതട ് മുന്പുിംഅതടനു പശത്തിഷവിംഉള്ളഓഹരട ് ോളടത്തഘ്ട 
മത ലടപെര്കുന്നുന്. 

 

 

SL.
NO 

 

CATEGORY PRE-ISSUE POST ISSUE 

 
No.of shares 

held 

%of 
share 

holding 

No.of shares 
held 

%of share 
holding 

A. Promoters holding     
1. Indian:     

 
Government of 
Kerala  

1,64,06,962 26.23 1,64,06,962 23.35 
 

 Sub total 1,64,06,962 26.23 1,64,06,962 23.35 
2. Foreign promoters NIL  NIL  

 Sub –total(A) 
 

1,64,06,962 
 

26.23 
 

1,64,06,962 
 

23.35 

B 
Non-promoters 
holding 

    

1. 
Institutional 
investors: 

    

 Kerala PSUs. 13,20,000 2.11 23,20,000 3.30 

 
Bharat Petroleum 
Corporation Ltd 

1,70,00,000 27.17 1,70,00,000 24.20 

 
Airport Authority 
of India 

1,00,00,000 15.99 1,00,00,000  14.23 

 

Kannur 
International 
Airport Promotion 
Society 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 Other institutions 57,85,200 9.25 57,85,200 8.23 
 Non-Institution:     

 
Pvt Corporate  
Bodies 

6000   0.01 6000 0.01 

 
Directors and 
relatives 

50,00,000 7.99 70,00,000 9.96 

 Individuals 70,38,804 11.25 121,38,804 17.28 



(including NRIs) 
 Sub Total (B) 461,50,004 73.77 536,50,004 76.65 

 GRAND TOTAL 
 

625,56,966 
 
     100 

 
702,56,966 

 
100 

 
മുകളടല് ുഞ്ഞതരത്തടലുള്ളഓഹരടകളലട ടതരണിംഒന്നതിടപച്ചോത ണകപളോആയടട്ോയടരടകുന്ിം.
മുകളടല്  ട രടച്ച തീമാമോ ങ്ങള് റപതേക റപമയമോയട അിംഗീകരടചു കമ്പ ടയുലട ഡയുക്ടര്
പബോര്ഡടല മതമതലലെത്പത്തടി തോണ്. 

 
കമ്പ ട ഡയുക്ടര്മോരോയ ുിം.ു സഫസ ലടയുിം  അഡീഷണല് ഡയുക്ടുോയ പഡോ.ഷിംഷീര്
 ട ടയുിം ഒവടലക കമ്പ ടയുലട ഡയുക്ടര്മോപരോ കീ-മോപ യംീരടയല് അിംഗങ്ങപളോ അ മാലട
ബന്ധുക്കപളോ ആമാിം തലന്നതി പമല്  ട രടച്ച റപമയങ്ങളമോയട സിംബന്ധടകുന്ന്നതിതുിം തോല്പരേിം
ഇല്ലോത്തതുിംആകുനുന്. 

 

 
പബോര്ഡടലന്റഉത്തരവറകോരിം 

കണ്ണൂര്ഇന്റര് ോഷണല്ുയര്പെോര്ട്്മടറ്റഡട ്പ ടി ട 

 

 

 

 
കമ്പ ടലസക്രട്ുട 

സ്ഥലിം:തടമാ  ന്തപുരിം 

തീയതട:05-02-2016 
 


