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GGeennttlleemmeenn,,  

IItt  iiss  aa  ggrreeaatt  pplleeaassuurree  aanndd  pprriivviilleeggee  ffoorr  mmee  ttoo  wweellccoommee  yyoouu  aallll  ttoo  tthhee  4499tthh  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  

yyoouurr  CCoorrppoorraattiioonn  ttooddaayy,,  tthhee  2222nndd  JJuullyy,,  22000066..  TThhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  oonn  tthhee  wwoorrkkiinnggss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  

ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  AAuuddiitteedd  AAccccoouunnttss  aanndd  tthhee  AAuuddiittoorr’’ss  RReeppoorrtt  tthheerreeoonn  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  eennddeedd  oonn  

3311sstt  MMaarrcchh,,  22000066  aarree  aallrreeaaddyy  bbeeffoorree  yyoouu  aanndd  II  sshhaallll  ttaakkee  tthheemm  aass  rreeaadd..  

  YYoouu  wwiillll  aapppprreecciiaattee  tthhaatt  wwiitthh  aann  iinnvveessttmmeenntt  ooff  RRss..11330055  ccrroorree  iinn  2288220077  UUnniittss  ttiillll  3311sstt  MMaarrcchh,,  22000066,,  

yyoouurr  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  ppllaayyeedd  aa  vviittaall  rroollee  ffoorr  tthhee  iinndduussttrriiaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ssttaattee  aass  wweellll  aass  ffoorr  

eeccoonnoommiicc  uupp--lliiffttmmeenntt..  

  

EEccoonnoommiicc  SScceennaarriioo  

  TThhee  IInnddiiaann  eeccoonnoommyy  wwiittnneesssseedd  aa  ssmmooootthh  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  eexxppaannssiioonn  iinn  ssppiittee  ooff  hhaarrddeenniinngg  ooff  

gglloobbaall  ooiill  pprriiccee  aanndd  ootthheerr  aaddvveerrssee  ffaaccttoorrss..  IInn  ssppiittee  ooff  aallll  tthhee  bboottttlleenneecckkss,,  tthhee  IInnddiiaann  eeccoonnoommyy  hhaass  

aacchhiieevveedd  aa  ggrroowwtthh  ooff  77..66%%  iinn  GGDDPP  dduurriinngg  tthhee  FFYY..  22000055--0066  aaggaaiinnsstt  66..99%%  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr..    

  DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr  GGSSDDPP  ooff  OOrriissssaa  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  RRss..1188553366..6666  ccrr  iinn  11999933--9944  ttoo  RRss..2299448877..9944  ccrr  iinn  

22000044--0055  aatt  11999933--9944  pprriicceess  sshhoowwiinngg  aa  ccoommppoouunndd  aannnnuuaall  ggrroowwtthh  rraattee  ooff  44..3311%%  oovveerr  tthhee  ppeerriioodd..    

  

PPeerrffoorrmmaannccee  HHiigghhlliigghhttss  &&  WWoorrkkiinngg  RReessuullttss  ooff  OOSSFFCC  

  TThhee  ccuummuullaattiivvee  ssaannccttiioonn  aanndd  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  OOSSFFCC  ssiinnccee  iinncceeppttiioonn  ttiillll  3311..0033..0066  iiss  RRss..11330055..7733  

ccrroorree  aanndd  RRss..11330055..1122  ccrroorree  ttoo  2288220077  nnuummbbeerrss  ooff  uunniittss..  TThhee  ttoottaall  rreeccoovveerryy  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  aass  oonn  

3311..0033..0066  ssttoooodd  aatt  RRss..11661177..6600  ccrroorree..  TThhee  rreeccoovveerryy  mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiissccaall  ssttoooodd  aatt  

RRss..110066..7755ccrroorree  ccoommpprriissiinngg  PPrriinncciippaall  ooff  RRss..4444..1133ccrroorree,,  IInntteerreesstt  ooff  RRss..2222..3333ccrroorree  aanndd  AAddvvaannccee  aaggaaiinnsstt  

OOTTSS//  RReepphhaasseemmeenntt  RRss..4400..2299ccrroorree..  

  

PPrroossppeeccttss  ooff  OOSSFFCC  

  OOSSFFCC  iiss  ppiioonneeeerr  iinn  pprroommoottiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  SSmmaallll  IInndduussttrriiaall  uunniittss  iinn  tthhee  SSttaattee..  IItt  nnoott  oonnllyy  

ccrreeaatteess  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittyy,,  bbuutt  aallssoo  bbrriiddggeess  tthhee  ggaapp  ooff  rreeggiioonnaall  iimmbbaallaanncceess..  TToo  mmaakkee  tthhee  ssttaattee  

iinndduussttrriiaallllyy  vviibbrraanntt,,  tthhee  pprreesseenntt  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallrreeaaddyy  eenntteerreedd  iinnttoo  MMOOUU  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  iinndduussttrriiaall  

hhoouusseess  lliikkee  PPOOSSCCOO,,  VVEEDDAANNTTAA,,  TTAATTAA  aanndd  JJIINNDDAALL..  DDuurriinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  pprroojjeeccttss,,  tthheerree  iiss  

ssuuffffiicciieenntt  ssccooppee  ffoorr  ssaaffee  iinnvveessttmmeenntt  aass  bbaacckkwwaarrdd  lliinnkkaaggee..  IInn  aaddddiittiioonn,,  iinnvveessttmmeenntt  iinn  aanncciillllaarryy//ddoowwnn--

ssttrreeaamm  sseeccttoorrss  wwiillll  bbee  wwiiddeenneedd..    

KKeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhee  pprreesseenntt  eeccoonnoommiicc  sscceennaarriioo  aass  wweellll  aass  ppoosstt--WWTTOO  rreeggiimmee,,  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  iiss  

eexxpplloorriinngg  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  bbyy  wwaayy  ooff  ssyynnddiiccaattee  ffiinnaannccee,,  pprroojjeecctt  ccoonnssuullttaannccyy,,  IITT  eennaabblleedd  

sseerrvviicceess  aanndd  iinnssuurraannccee  bbuussiinneessss  eettcc..  CCoorrppoorraattiioonn  iiss  ccoonntteemmppllaattiinngg  ttoo  iinnvveesstt  uunnddeerr  ccoonnssoorrttiiuumm  ffiinnaannccee  

ttoo  ddoowwnnssttrreeaamm  aanndd  aanncciillllaarryy  uunniittss,,  IInnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeeccttss  aanndd  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttoowwnnsshhiipp..  

  

  



  

RRee--ssttrruuccttuurriinngg  ooff  OOSSFFCC  

  AAss  yyoouu  aarree  aawwaarree,,  UUTTII  BBaannkk  LLttdd..  wwaass  aassssiiggnneedd  ttoo  mmaakkee  aa  ddiiaaggnnoossttiicc  ssttuuddyy  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  
rreessttrruuccttuurriinngg  ppaacckkaaggee  ttoo  mmaakkee  OOSSFFCC  vviiaabbllee  oonn  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  bbaassiiss..  TThhee  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  tthhee  ffiinnaall  
rreeppoorrtt  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaanntt  oonn  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  OOSSFFCC  aanndd  tthhee  ssaammee  hhaass  bbeeeenn  sseenntt  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt,,  
SSIIDDBBII  aanndd  IIDDBBII  ffoorr  nneecceessssaarryy  aapppprroovvaall..  YYoouu  wwiillll  bbee  hhaappppyy  ttoo  nnoottee  tthhaatt  SSIIDDIIBBII  hhaass  aallrreeaaddyy  
ccoommmmuunniiccaatteedd  ccoonnddiittiioonnaall  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ppaacckkaaggee  wwhheerreeaass  IIDDBBII  hhaass  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd  tthhee  
ppaacckkaaggee..  FFuurrtthheerr  mmoorree  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ppaacckkaaggee  hhaass  aallssoo  ggoott  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  IInntteerr  DDeeppaarrttmmeennttaall  
CCoommmmiitttteeee  aanndd  nnooww  aawwaaiittiinngg  ffoorr  SSttaattee  CCaabbiinneett’’ss  aapppprroovvaall..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  
rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  tthhee  ccoorrppoorraattiioonn  iiss  aallrreeaaddyy  iinn  pprrooggrreessss  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  iinn  lliinnee  wwiitthh  ssuuggggeessttiioonnss  ooff  
tthhee  ccoonnssuullttaanntt  ppeennddiinngg  ffiinnaall  aapppprroovvaall  bbyy  SSttaattee  GGoovvtt..  CCoorrppoorraattiioonn  iiss  uupp  ttoo  ddaattee  iiss  cclleeaarriinngg  rreessttrruuccttuurreedd  
dduueess  ooff  SSIIDDBBII,,  iinnssttaallllmmeenntt  ooff  IIDDBBII  aanndd  aallll  tthhee  aammoouunntt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  SSLLRR  bboonndd    wwhhoo  hhaavvee  aaggrreeeedd  ffoorr  
sseettttlleemmeenntt  uunnddeerr  OOTTSS..  IItt  iiss  ccrruucciiaall  tthhaatt  tthhee  eexxiissttiinngg  tteemmppoo  ooff  rreeccoovveerryy  aanndd  rreepphhaasseemmeenntt  ooff  llooaannss  ttoo  
uunniittss  sshhoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aass  eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  pprrooppoossaall  ffoorr  OOSSFFCC..    
  
FFuuttuurree  PPllaann  ooff  OOSSFFCC  
  KKeeeeppiinngg  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ppllaann  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  ttaakkeenn  uupp  rraattiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  iittss  
mmaannppoowweerr  bbyy  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  VVRRSS//VVSSSS  sscchheemmee  tthheerreebbyy  rreedduucciinngg  tthhee  ssttrreennggtthh  ffrroomm  tthhee  eexxiissttiinngg  991133  ttoo  
334411  ttoo  mmaakkee  iitt  mmoorree  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee..  

TThhee  rraattiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  bbrraanncchheess  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbaassiinngg  oonn  tthhee  ssccaallee  
ooff  ooppeerraattiioonn  aanndd  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  bbrraanncchh  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ccoosstt  aanndd  pprrooffiitt  cceennttrree  ccoonncceepptt..  
DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  rreedduucceedd  tthhee  bbrraanncchheess  ffrroomm  1188  ttoo  1177  bbyy  ccoonnvveerrttiinngg  tthhee  
JJhhaarrssuugguuddaa  BBrraanncchh  ttoo  aa  RReeccoovveerryy  ccuumm  FFaacciilliittaattiioonn  CCeellll  uunnddeerr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnttrrooll  ooff  RRoouurrkkeellaa  
BBrraanncchh..  AAfftteerr  ssiiggnniinngg  ooff  MMOOUU  wwiitthh  SSIIDDBBII,,  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  aavvaaiill  ffuunndd  aatt  aa  ccoommppeettiittiivvee  
rraattee,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  wwiillll  hheellpp  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  ttoo  ddiivveerrssiiffyy  iittss  ppoorrttffoolliioo  ooff  pprroodduuccttss  ttoo  tthhee  eemmeerrggiinngg  pprrooffiitt  
sseeccttoorr  aatt  aa  ccoonncceessssiioonnaall  rraattee..    
  IInn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  ffuurrtthheerr  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  aasssseett  bbaassee,,  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  ffllooaatteedd  ddiiffffeerreenntt  
OOTTSS  sscchheemmeess,,  RReepphhaasseemmeenntt  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ppaacckkaaggee  wwiitthh  aann  aaiimm  ttoo  rreedduuccee  tthhee  lleevveell  ooff  NNPPAAss..  
TThhee  CCoorrppoorraattiioonn,,  iinn  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  iittss  rreevviivvaall,,  pprrooppoosseess  ttoo  iinnvveesstt  oonn  eexxiissttiinngg  ssttaannddaarrdd  aanndd  rree--ssttrruuccttuurreedd  
uunniittss..  TThhee  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  aallssoo  iiddeennttiiffiieedd  ppootteennttiiaall  aarreeaass  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  SSSSIIss  iinn  ddiiffffeerreenntt  
cclluusstteerrss..  TThhee  cclluusstteerr  aapppprrooaacchh  iiss  pprriimmaarriillyy  aaiimmeedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  tteecchhnnoollooggiiccaall  uupp--ggrraaddaattiioonn,,  ccoommmmoonn  
iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  eeffffeeccttiivvee  mmoonniittoorriinngg..  TThhee  CCoorrppoorraattiioonn  pprrooppoosseess  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  eexxiissttiinngg  uunniittss  ssoo  
aass  ttoo  rreevviivvee  tthheemm  aanndd  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthheeiirr  hheeaalltthhyy  ggrroowwtthh..    

YYoouurr  CCoorrppoorraattiioonn  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  iittss  eennddeeaavvoorr  ffoorr  rreevviivvaall  ooff  ppootteennttiiaallllyy  vviiaabbllee  ssiicckk  uunniittss  ffoorr  

rreedduuccttiioonn  ooff  NNPPAAss..  TThhee  CCoorrppoorraattiioonn  wwiillll  eexxpplloorree  ppoossssiibbllee  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  aallll  IInnddiiaa  FFIIss  aanndd  BBaannkkss  ttoo  

pprroovviiddee  SSiinnggllee  WWiinnddooww  ffiinnaannccee  iinn  SSMMEEss  sseeccttoorr..  TThhee  CCoorrppoorraattiioonn  iiss  iinntteerreesstteedd  ttoo  iinnccrreeaassee  iittss  iinnccoommee  

tthhrroouugghh  bbeetttteerr  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  eexxiissttiinngg  hhuummaann  rreessoouurrcceess  bbyy  vveennttuurriinngg  iinn  ttoo  nnoonn  ffuunndd  bbaasseedd  aaccttiivviittiieess  

lliikkee  ccoorrppoorraattee  iinnssuurraannccee  aaggeennccyy,,  vvaalluuaattiioonn  ooff  aasssseett,,  pprroojjeecctt  ccoonnssuullttaannccyy  eettcc..  

  



RReeccoovveerryy  PPeerrffoorrmmaannccee  

YYoouurr  CCoorrppoorraattiioonn  iiss  aallwwaayyss  ggiivviinngg  pprriimmee  iimmppoorrttaannccee  iinn  rreeccoovveerriinngg  tthhee  llooaann  dduueess  ffrroomm  tthhee  

aassssiisstteedd  uunniittss  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  rreedduuccttiioonn  ooff  NNPPAAss  aass  wweellll  aass  ffoorr  rreessoouurrccee  mmoobbiilliizzaattiioonn..  TThhee  

CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  aallrreeaaddyy  aaddoopptteedd  aa  ddyynnaammiicc  rreeccoovveerryy  ssttrraatteeggyy  wwiitthh  ssiixx--ddoooorr  eexxiitt  rroouuttee  ffoorr  rreedduuccttiioonn  ooff  

NNPPAAss..  TThhee  aannnnuuaall  rreeccoovveerryy  ttaarrggeett  hhaass  bbeeeenn  ddiissttrriibbuutteedd  oonn  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  aammoonngg  tthhee  bbrraanncchheess  bbaasseedd  

oonn  tthheeiirr  llooaann  ppoorrttffoolliioo..  TToo  aacchhiieevvee  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuulltt  ooff  rreeccoovveerryy  iinn  aa  mmoosstt  eeffffiicciieenntt  aanndd  ppllaannnneedd  

mmaannnneerr,,  tthhee  rreeccoovveerryy  ttaarrggeett  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  hhaass  bbeeeenn  ddiissttrriibbuutteedd  bbootthh  bbrraanncchh--wwiissee  aanndd  ssttaaffff--wwiissee..    LLiibbeerraall  

OOTTSS  sscchheemmeess  wweerree  llaauunncchheedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  bbrriinngg  ddoowwnn  tthhee  eexxiissttiinngg  hhiigghh  lleevveell  ooff  NNPPAAss  ..      

RReessoouurrccee  MMoobbiilliissaattiioonn  

TThhee  CCoorrppoorraattiioonn  mmoobbiilliizzeedd  RRss..  115555..7733  ccrr  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssoouurrcceess::  

  OOppeenniinngg  bbaallaannccee      RRss..      2233..3300  ccrr    

  RReeppaayymmeenntt  ooff  dduueess    RRss..  110066..7755  ccrr    

  SSttaattee  GGoovvtt..  llooaannss    RRss..    1122..0000  ccrr  

  OOtthheerr  ssoouurrcceess    RRss..    1133..6688  ccrr  

TToottaall      RRss..  115555..7733  ccrr  

  TThhiiss  aammoouunntt  wwaass  uuttiilliisseedd  aass  uunnddeerr  ::  

••  RReeppaayymmeenntt  ooff  bboonnddss    RRss..    3355..3399  ccrr  

••  RReeppaayymmeenntt  ooff  GGoovvtt..  LLooaann    RRss..    2233..4466  ccrr  

••  RReeppaayymmeenntt  ttoo  IIDDBBII//SSIIDDBBII  ((PPrriinn..))  RRss..    2244..7744  ccrr  

••  RReeppaayymmeenntt  ttoo  IIDDBBII//SSIIDDBBII  ((IInntt..))  RRss..        77..8866  ccrr  

••  OOtthheerr  ccaasshh  oouuttggoo      RRss..    4444..0011  ccrr  

••  CClloossiinngg  bbaallaannccee      RRss..    2200..2277  ccrr  

TToottaall  RRss..115555..7733  ccrr  

PPrrooffiitt  aanndd  LLoossss  PPoossiittiioonn  

  YYoouu  wwiillll  bbee  hhaappppyy  ttoo  nnoottee  tthhaatt  yyoouurr  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  aacchhiieevveedd  aa  ttuurrnn  aarroouunndd  aanndd  eeaarrnneedd  aann  

ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  ooff      RRss..  22..2222  ccrroorree  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  mmaakkiinngg  aa  ccoonnssttaanntt  eennddeeaavvoorr  

ttoo  ssttrreeaammlliinnee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  bbyy  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  ppllaann  ttoo  eennssuurree  

ccoonnttiinnuuaannccee  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ttrreenndd  ooff  aacchhiieevveemmeenntt..  

AAcckknnoowwlleeddggeemmeenntt  

  WWee  aarree  ggrraatteeffuull  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  OOrriissssaa  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInndduussttrriieess,,  FFiinnaannccee  aanndd  PPuubblliicc  

EEnntteerrpprriisseess  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnttiinnuuoouuss  ssuuppppoorrtt  aanndd  gguuiiddaannccee..    

  BBeeffoorree  II  ccoonncclluuddee,,  II  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  aanndd  mmyysseellff,,  wwoouulldd  lliikkee  

ttoo  ppllaaccee  oonn  rreeccoorrdd  tthhee  ddeeeepp  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  vvaalluuaabbllee  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  bbyy                      SSrrii    SS..  SSaahhoooo,,  

GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  IIDDBBII,,  SSrrii  NN..KK..MMaaiinnii,,  CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  SSIIDDBBII,,  KKoollkkaattaa,,  SSrrii  BB..  KK..  BBoossee,,  GGeenneerraall  

MMaannaaggeerr,,  SSIIDDBBII,,  SSrrii  SS..  BBaannddyyooppaaddhhyyaayy,,  SSeenniioorr  DDiivviissiioonnaall  MMaannaaggeerr,,  LLIICC  ooff  IInnddiiaa,,    SSrrii  VV..SS..GG..  

CChhaannddrraasseekkhhaarr,,  CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  DDrr..DD..VV..RRaammaannnnaa,,  PPrrooff..--FFiinnaannccee,,  XXaavviieerr  

IInnssttiittuuttee  ooff  MMaannaaggeemmeenntt,,  BBBBSSRR  aass  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn..  



 

II  ppllaaccee  oonn  rreeccoorrdd  mmyy  ggrraattiittuuddee  ffoorr  tthhee  ccooooppeerraattiioonn,,  aaddvviiccee  aanndd  gguuiiddaannccee  ooff  mmyy  ccoolllleeaagguueess  oonn  

tthhee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn..  

  II  aallssoo  tthhaannkk  tthhee  OOffffiicceerrss  aanndd  ssttaaffff  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn,,  wwhhoo  hhaavvee  ppuutt  tthheeiirr  bbeesstt  eeffffoorrttss  iinn  mmaakkiinngg  

tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  mmoorree  rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  hhoouurr..  

  II  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  pprroossppeecctt  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattiioonn  lliieess  iinn  eennssuurriinngg  tthhee  pprroossppeerriittyy  ooff  iittss  vvaalluueedd  

ccuussttoommeerrss..  IItt  wwiillll  bbee  oouurr  eeaarrnneesstt  eennddeeaavvoorr  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ccuussttoommeerr  ffrriieennddllyy  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  ttuurrnnaarroouunndd..  LLeett  

aallll  ooff  uuss  jjooiinn  oouurr  hhaannddss  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  mmoorree  rreessiilliieennccee  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccuussttoommeerrss..  

  II  tthhaannkk  yyoouu  aallll  ffoorr  aatttteennddiinngg  tthhiiss  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  aanndd  hhooppee  tthhaatt  yyoouurr  CCoorrppoorraattiioonn  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhaavvee  yyoouurr  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee..  II  nnooww  ppllaaccee  tthhee  BBaallaannccee  SShheeeett  aanndd  PPrrooffiitt  &&  

LLoossss  AAccccoouunntt  ooff  yyoouurr  CCoorrppoorraattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorrss’’  RReeppoorrtt  ffoorr  yyoouurr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

  

  

CChhaaiirrmmaann  

  
  
  


