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Angel 
Fibers Limited 

Date: 09th September 2021 

To, 
BSE Limited 
PhirozeJeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400001. 

Respected Sir/Ma'am 
Sub- Newspaper Advertisement of 8th Annual General Meeting of the Members of Angel Fibers 
Limited. 
Ref: Angel FibersLimited(Scrip Code:541006) 

With reference to caption subject, we would like to inform you that the Notice of os" Annual General 
Meeting (AGM) was published on Wednesday, September 08, 2021 in "Financial Express" in English 
Language and in "Financial Express" Gujarati Language. 

Further, Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure requirement) Regulations, 
2015 and Schedule III, Kindly note that the Company has completed the process of issuing notice of 
AGM to the members along with Annual Report For the Financial year 2020-21 and instruction for e 
voting & attaining AGM through VCIOA VM on 6th September, 2021. 

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement of the Annual General Meeting and 
instruction for e-voting VCIOA VM. 

Please take the same on your record. 

For, Angel Fibers Limited 

Reena Kanabar 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl : ala 

Regd Office : Factory : 

Survey No. 100/1, Kalavad - Ranuja Road, 
At : Haripar, Tal. : Kalavad, Dist : Jamnagar 
email: info@angelfibers.com.angelfibers01@gmail.com 

Survey No. 100/1, Kalavad - Ranuja Road, 
At : Haripar, Tal. : Kalavad, Dist : Jamnagar 
email: info@angelfibers.com.angelfibers01@gmail.com 
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NOTICE OF THE 8  ANNUAL GENERAL MEETING OF 

THE COMPANY AND E-VOTING

Place: Haripar, Jamnagar
Date:  September 8, 2021

NOTICE is hereby given that in view of the continuing Covid-19 pandemic and in 
accordance with the Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 
dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively 
referred to as “MCA Circulars”) issued by Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) for 
holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical 

th
presence of Members at a common venue, the Eighth (8 ) Annual General Meeting 
(AGM) of the Members of Angel Fibers Limited will be held on Wednesday, 
September 29, 2021 at 12:00 P.M. IST through Video Conferencing (“VC”) / Other 
Audio Visual Means (“OAVM”) to transact the Ordinary Businesses and Special 

th
Businesses as set out in the notice of 8  AGM. 
In accordance with the above mentioned MCA Circulars and SEBI Circular No. 

th
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12  May,2020, the Notice of AGM along 
with Annual Report 2020-21 have been sent through electronic mode only to those 
Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. 
Member may note that Notice and Annual Report 2020-21 have been uploaded on 
the website of the Company at www.angelfibers.com, website of BSE Limited at 
www.bseindia.com and website of National Securities Depository Limited (NSDL) 
i.e. www.evoting.nsdl.com.
In light of the MCA Circulars, the shareholders whether holding equity shares in 
demat form or physical form and who have not submitted their email addresses and 

th
in consequence to whom the notice of 8  AGM and Annual Report 2020-21 could not 
be serviced, may temporarily get their e-mail addresses registered by following the 
procedure given below:
1. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of 

shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-
attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of 
Aadhar Card) by email to cs@angelfibers.com

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID 
+ CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated 
Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR 
(self-attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@angelfibers.com.

3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for 
obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or 
(2) as the case may be.

Post successful registration of the e-mail address, the shareholder would get soft 
th

copies of notice of 8  AGM and Annual Report 2020-21 and the procedure for e-
voting along with the user-id and the password to enable e-voting for 8thAGM. In 
case of any queries, shareholder may write to the Company at cs@angelfibers.com. 
Shareholders are requested to register/ update their Email Ids with their Depository 
Participant(s) with whom they maintain their demat accounts if shares are held in 
dematerialized mode by submitting the requisite documents.
There being no physical shareholders in the Company, the Register of members and 
share transfer books of the Company is not closed. Members whose names are 
recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners 
maintained by the Depositories as on Wednesday, September 22, 2021 (“Cut-off 
date”), shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting 
on the Annual General Meeting. 
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with 
Rules made thereunder (as amended) and Regulation 44 of SEBI (LODR) 
Regulations, 2015 (as amended) and above mentioned MCA Circulars, the Company 
is providing facility of remote e-voting and e-voting on the date of the AGM to its 
Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, 
the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through 
electronic means. 
The remote e-voting will commence on 9:00 A.M. on Sunday, September 26, 2021 
and will end on 5:00 P.M. on Tuesday, September 28, 2021. During this period, the 
members of the Company holding shares as on Cut-off date may cast their vote 
electronically (Remote E-Voting). Members may note that a) the remote e-voting 
module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and 
once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed 

th
to change it subsequently; b) the facility of e-voting shall be made available at the 8  

th
AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 8  

th
AGM may also attend the 8  AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 

th
Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the 8  
Annual General Meeting.
Any person, who acquires shares of the Company and become member of the 
Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off 
date i.e. Wednesday, September 22, 2021, may obtain the login ID and password by 
sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@angelfibers.com. However, if you 
are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing 
user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can 
reset your password by using “Forgot Password” option available on 
www.evoting.nsdl.com.
In case of any queries for e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions 
(FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the 
download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or 
send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also contact Ms. Reena 
Kanabar, Company Secretary of the Company at the registered office of the Company 
or may write an e-mail to cs@angelfibers.com or may call on +91-9726111118 for 
any further clarification.
Members can attend and participate in the Annual General Meeting through 
VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting 
are provided in the Notice of the Annual General Meeting. In case the 
shareholders/members have any queries or issues regarding participation in the 
AGM, you can write an email to evoting@nsdl.co.in or Call us: - Tel: 1800-222-
990. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the 
purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Corporate Identity Number (CIN): L17200GJ2014PLC078738
RegdOffice:Survey No. 100/1, Plot No.1, Haripar,Jamnagar, Gujarat - 361112, India

Tel No: - 9726111118, Website: www.angelfibers.com, Email-info@angelfibers.com

ANGEL FIBERS LIMITED

For, ANGEL FIBERS LIMITED
Sd/-

Rohankumar Raiyani

Managing Diector           (DIN: 08814726)
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�થળ: �થળ: હ�રપરહ�રપર,  ,  	મનગર	મનગર
તાર�ખ: 8 સ�ટતાર�ખ: 8 સ�ટ��બર�બર, , ૨૦૨૧૨૦૨૧

�ચૂના આથી આપવામા ંઆવ ેછે ક� કોિવડ-૧૯ રોગચાળાને �યાનમા ંરાખીન ેપ�રપ� ન.ં 
20 તાર!ખ મે 5, ૨૦૨૦ વાચંો પ�રપ� ન ં૧૪ તાર!ખનો એિ&લ ૮, ૨૦૨૦ અને પ�રપ� ન ં
૧૭ તાર!ખ એિ&લ ૧૩, ૨૦૨૦ અ,સુાર (આ પછ! સા3�ૂહક ર!તે "એમસીએ પ�રપ�ો" 
તર!ક� ઓળખાય છે) કોપ9ર�ટ બાબતોના મ�ંાલય ("એમસીએ") <ારા એક સામા=ય >થળે 
સ?યોની શાર!�રક હાજર! િવના વીસી અથવા ઓએવીએમ <ારા વાિષCક સામા=ય સભા 
યોજવા માટ�, આઠમી (8 મી) વાિષCક સામા=ય સભા એ=જલ ફાઇબસI Jલિમટ�ડના સ?યોની 
(AGM) Kધુવાર, ૨૯ સMટ�Nબર, ૨૦૨૧ ના રોજ બપોર� ૧૨:૦૦ કલાક� IST ૮ મીએPએમની 
નો�ટસમા ંદશાIRયા 3જુબ સામા=ય Rયવસાયો અને ખાસ Rયવસાયોની લેવડદ�વડ માટ� 
િવડ!યો કો=ફરS=સTગ ("VC") / અ=ય ઓ�ડયો િવઝVઅુલ સાધન ("OAVM") મારફતે યોWશ.ે
ઉપરોYત ઉZલેJખત એમસીએ પ�રપ�ો અને સેબી પ�રપ� ન.ં 
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તાર!ખ ૧૨ મ,ે  ૨૦૨૦ 3જુબ, AGM ની �ચૂના અને 
વાિષCક �રપોટI 2020-21 ઇલેY]ોિનક મોડ <ારા મોકલવામા ંઆRયા છે ફYત તે સ?યો માટ� ક� 
^મના ઇમેઇલ સરનામા ંકંપની/ �ડપોJઝટર!ઝમા ંન`ધાયલેા છે. સ?ય ન`ધ કર! શક� છે ક� 
નો�ટસ અને વાિષCક �રપોટI 2020-21 કંપનીની વબેસાઇટ www.angelfibers.com, BSE 

Jલિમટ�ડની વબેસાઇટ www.bseindia.com અને નેશનલ િસaો�રટ!ઝ �ડપોJઝટર! Jલિમટ�ડ 
(NSDL) એટલ ેક� www.evoting.nsdl.com વબેસાઇટ પર અપલોડ કરવામા ંઆવી છે.
એમસીએના પ�રપ�ોના &કાશમા,ં શરેધારકો ભલે ઈSYવટ! શરે ડ!મેટ >વcપે હોય અથવા 
ભૌિતક >વcપમા ંહોય અને ^મણે તેમના ઇમેઇલ સરનામા ંસબિમટ કયાI ન હોય અને 
પ�રણામે 8 મીએPએમ અને વાિષCક �રપોટI 2020-21ની નો�ટસ આપી ન શકાય, તેઓ 
અ>થાયી cપે મેળવી શક� છે નીચે આપેલ &�fયાને અ,સુર!ન ેન`ધાયેલા તેમના ઈ-મેલ 
સરનામા:ં

ૃ ુ૧. જો શસેI ભૌિતક>વcપમા ંરાખવામા ંઆવ ેતો, hપા કર!ને ફોJલયો નબંર, શરેહોZડર, ં
નામ, શરે સ�ટi�ફક�ટની >ક�ન કર�લી કોપી (આગળ અને પાછળ), પાન (પાન કાડIની 
>વ-&માJણત >ક�ન કર�લી કોપી), આધાર (>વ-&માJણત cs@angelfibers.com પર 
ઇમઇેલ <ારા આધાર કાડIની >ક�ન કર�લી નકલ)

ૃ૨. જો શરે ડ!મેટ મોડમા ંરાખવામા ંઆવ ેછે, તો hપા કર!ને DPID-CLID (૧૬ kકનો DPID 

+ CLID અથવા 16 kકનો લાભાથm ID), નામ, Yલાય=ટ મા>ટર અથવા કો=સોJલડ�ટ�ડ 
એકાઉ=ટ >ટ�ટમ=ેટની નકલ, PAN (પાન કાડIની >વ-&માJણત >ક�ન કર�લી નકલ) 
આધાર(આધાર કાડIની >વ-&માJણત >ક�ન કર�લી નકલ)Cs@angelfibers.com પર 
આપો.

૩. વકૈoZપક ર!તે સ?ય પોઇ=ટ (૧) અથવા (૨) મા ંઉZલJેખત િવગતો સાJબત કર!ને 
વપરાશકતાI ID અન ેપાસવડI મેળવવા માટ� evoting@nsdl.co.in પર ઇ-મેઇલ િવનતંી 
મોકલી શક� છે.

ઈ-મલે એp�સની સફળ ન`ધણી પછ!, શરેધારકને 8 મીએPએમ અને વાિષCક �રપોટI 
2020-21 ની નો�ટસની સોqટ કોપી અને 8-PPએમ માટ� ઈ-વો�ટrગ સsમ કરવા માટ� 
tઝુર-આઈડ! અને પાસવડI સાથ ેઈ-વો�ટrગ માટ�ની &�fયા મળશ.ે કોઈપણ &uોના 
�ક>સામા,ં શરેહોZડર cs@angelfibers.com પર કંપનીને લખી શક� છે. શરેહોZડરોન ેિવનતંી 
કરવામા ંઆવ ેછે ક� તેઓ તેમના ઇમેઇલ આઇડ! તેમના �ડપોJઝટર! પા�ટiિસપ=ટ (ઓ) 
સાથ ેરP>ટર/ અપડ�ટ કર� ^ની સાથ ેતઓે તેમના ડ!મેટ ખાતા Wળવ ેછે જો શરે જcર! 
ડ!મો]!અલાઇvડ મોડમા ંહોય તો જcર! દ>તાવજેો સબિમટ કર!ને.
કંપનીમા ંકોઈ ભૌિતક શરેહોZડરો ન હોવાથી, સ?યો, ંુરwજ>ટર અને કંપનીના શરે ]ા=સફર 
x>ુતકો બધં નથી. ^ સ?યોના નામ Kધુવાર, સMટ�Nબર 22, ૨૦૨૧ ("કટ-ઓફ ડ�ટ") ને 
Kધુવાર�, �ડપોJઝટર!ઝ <ારા Wળવવામા ંઆવતા સ?યોના રwજ>ટરમા ંઅથવા લાભાથm 
માJલકોના રwજ>ટરમા ંન`ધાયલેા છે, તેઓ મા� yૂર>થ ઈ-મતદાનની �િુવધા મેળવવા 
તેમજ વાિષCક સામા=ય સભામા ંઈ-વો�ટrગમાટ� હકદાર રહશ� .ે 
કંપની અિધિનયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓને અ,સુર!ન ે (�ધુાર�લા) 
િનયમો અને સેબી (LODR) ર�ztલેુશ=સ, ૨૦૧૫ (�ધુાર�લા 3જુબ) અન ેઉપર જણાવલેા 
એમસીએ પ�રપ�ોના િનયમન ૪૪ સાથ ેવાચંવામા ંઆવ ેછે, કંપની �રમોટની �િુવધા xરૂ! 
પાડ� છે એPએમમા ંકામકાજ કરવાના Rયવસાયોના સદંભIમા ંતનેા સ?યોને એPએમની 
તાર!ખ ે ઈ-વો�ટrગ અને ઈ-વો�ટrગ. આ હ|�  ુ માટ�, કંપનીએ ઇલેY]ોિનક મા�યમથી 
મતદાનની �િુવધા માટ� NSDL સાથ ેકરાર કય9 છે.
�રમોટ ઇ-વો�ટrગ સવાર� 9:00 વાzયે શc થશ.ે રિવવાર, સMટ�Nબર 26, ૨૦૨૧ અને સા^ં 
૫:૦૦ વાzયે સમાMત થશ.ે ૨૮ સMટ�Nબર, ૨૦૨૧ ને મગંળવાર� સ?યો ન`ધ કર! શક� છે ક� a) 

�રમોટ ઇ-વો�ટrગ મોડVલુ એનએસડ!એલ <ારા મતદાન માટ�ની ઉપરોYત તાર!ખ અને 
સમય પછ! િન~�fય કરવામા ંઆવશ ેઅને એકવાર સ?ય <ારા ઠરાવ પર મતદાન કરવામા ં
આવ ેપછ!, સ?યને તેન ેપછ!થી બદલવાની મ�ૂંર! આપવામા ંઆવશ ેનહ�; b) ૮ મી 
એPએમમા ંઈ-વો�ટrગની �િુવધા ઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવશ;ે  અને c) ^ સ?યોએ 8 
મીએPએમ પહલ� ા �રમોટ ઈ-વો�ટrગ <ારા પોતાનો મત આMયો છે તે પણ 8 મીએPએમમા ં
હાજર! આપી શક� છે પરં| ુતેઓ ફર!થી મત આપવા માટ� હકદાર નથી. 8 મી વાિષCક 
સામા=ય સભાની �ચૂનામા ંyૂર>થ ઇ-મતદાન/ ઇ-મતદાન માટ�ની િવગતવાર &�fયા 
આપવામા ંઆવી છે.
કોઈપણ RયSYત, ̂  કંપનીના શરે હ>તગત કર� છે અને AGM ની નો�ટસ મોકZયા પછ! અને 
કંપનીની સ?ય બને છે અને કટ ઓફ તાર!ખ એટલે ક� Kધુવાર, સMટ�Nબર 22, ૨૦૨૧ ના 
રોજ શરે ધરાવ ે છે, ત ે મોકલીને લોJગન આઈડ! અને પાસવડI મેળવી શક� છે. 
evoting@nsdl.co.in અથવા cs@angelfibers.com પર િવનતંી કરો. જો ક�, જો તમે �રમોટ ઈ-
વો�ટrગ માટ� NSDL સાથ ેપહલ� ેથી જ રP>ટડI છો તો તમે તમારો મત આપવા માટ� તમારા 
હાલના tઝુર આઈડ! અને પાસવડIનો ઉપયોગ કર! શકો છો. જો તમે તમારો પાસવડI �લૂી 
ગયા છો, તો તમે www.evoting.nsdl.com પર ઉપલ�ધ "પાસવડI �લૂી ગયા" િવકZપનો 
ઉપયોગ કર!ને તમારો પાસવડI ફર!થી સેટ કર! શકો છો.
ઈ-વો�ટrગ માટ� કોઈ &uો હોય તો, તમ ેશરેધારકો માટ� વારંવાર xછૂાતા &uો (FAQ) અને 
www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ િવભાગ પર ઉપલ�ધ શરેધારકો માટ� ઈ-વો�ટrગ 
વપરાશકતાI માગIદિશCકાનો સદંભI લઈ શકો છો અથવા ટોલ �! નબંર પર કોલ કર! શકો 
છો. : 1800-222-990 અથવા evoting@nsdl.co.in પર િવનતંી મોકલો. સ?યો કંપનીની 
રwજ>ટડI ઓ�ફસમા ંકંપનીના કંપની સેf�ટર! ર!ના કાનાબારનો પણ સપંકI કર! શક� છે 
અથવા cs@angelfibers.com પર ઈ-મેલ લખી શક� છે અથવા વ� ુ>પ�ટતા માટ� +91-
9726111118 પર કોલ કર! શક� છે.
સ?યો મા� VC/OAVM �િુવધા <ારા વાિષCક સામા=ય સભામા ંહાજર! આપી શક� છે અને 
ભાગ લઈ શક� છે. વાિષCક સામા=ય સભામા ંજોડાવા માટ�ની �ચૂનાઓ વાિષCક સામા=ય 
સભાની �ચૂનામા ંઆપવામા ંઆવી છે. જો શરેધારકો/સ?યોને એPએમમા ંભાગ લેવા 
kગ ેકોઈ &uો અથવા સમ>યાઓ હોય,તો તમે evoting@nsdl.co.in પર ઇમેઇલ લખી શકો 
છો અથવા અમને કોલ કર! શકો છો: ટ�લ: 1800-222-990. VC/OAVM <ારા બેઠકમા ંભાગ 
લનેારા સ?યોની ગણતર! કંપની અિધિનયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ હઠ� ળ કોરમની 
ગણતર!ના હ|� ઓુ માટ� કરવામા ંઆવશ.ે
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