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ભે 2004 ભ ાં 49 રૂભ વ થે તેની પ્રથભ શોટે ર ળરૂ કયી શતી. 31 જાન્યુઆયી 2018 સુધીભ ાં બ યતન 28

ળશેયોભ ાં 45 શોટરભ ાં 4,697 રૂભ વાંચ લરત કમ ા શત . તેણે ત્રણ શોટે ર વેગભેન્્વ ભ ટે ત્રણ બ્ર ન્્વ ફન વ્મ છે .
કાંની મભડ-p\ieS શોટેર વેક્ટયભ ાં ક ભ કયે છે , જેભ ાં ai

$mi[ ni[ ai વેગભેન્્વmi>

hi[Tl apr

મભડlવk[ર, મભડlવk[ર અને ઇકોનોભી

j[vi

વભ લેળ થ મ છે .

- રેભન ટ્રી મપ્રમભમય, જે મુખ્મત્લે

apr મભડlવk[ર

mji miNvi aivniri ભશેભ નોને વેલ

શોટે ર વેગભેન્ટભ ાં રક્ષ્મ Friv[ છે , જે લફઝનેવ અને v[k[Snn)

આે છે , જે વ્ય ૂશ ત્ભક સ્થો ય શોટરનો ઉમોગ કયલ ભ ગ
ાં ે છે અને

પ્રીમભમભ વેલ અને શોટેર પ્રોટીઝ ભ ટે ચ ૂકલણી કયલ તૈમ ય છે .
- રેભન ટ્રી શોટેલ્વ, જે મુખ્મત્લે શોટર મભડlવk[ર વેગભેન્ટભ ાં રક્ષ્મ ક
ાં ધય લે છે , જે લફઝનેવ અને રેઝય ગેસ્્વ
ભ ટે વેલ આે છે અને આય ભદ મક, ai[C>&

ૂ અનુબલ આે છે ; અને
Kci<N અને અનુક

- રેભન ટ્રી શોટેલ્વ દ્વ ય યે ડ પોક્વ, જે મુખ્મત્લે શોટર ઇકોનોભી વેગભેન્ટભ ાં રક્ષ્મ ધય લે છે .
ન ણ કીમ લા 2010 ભ ાં આ ત્રણ બ્ર ન્્વની શોટરભ ાં વયે ય ળ ઓક્યુન્વી યે ટ 74 થી 77 ટક જેટરો શતો.
આ શોટર એન.વી.આય.((dÃh)), ફેંગલુરુ, શૈદય ફ દ અને ચેન્નઇ વહશતન ભેટ્રો મલસ્ત યોભ ,ાં તેભજ અભદ લ દ,
ચાંદીગઢ, જમપુય, ઇન્દોય,
કાંનીની ક ભગીયી value

p*ni

અને ઔયાં ગ ફ દ જેલ ટ મય -1 અને ટ મય -2 j[vi ળશેયોભ ાં સ્સ્થત છે .

chain tr)k[ પેર મેરી છે અને જભીન શસ્તગત, બ ડ ટ્ટે, jm)nD[vl[pm[ºT, ભેનેજજિંગ

અને ભ કે ટીંગ શોમ્વને રઇને યે ન્જભ ાં છે .

k>pn) નુાં વાંચ રન :
(i)

શોટર પ્રોટીઝની ભ લરકી,

(ii)

જભીન ભ ટે ર ફ
ાં ગ  ન રીઝ અથલ ર મવન્વ

a[g\)m[ºT કે જેન

(iii)

શ રની શોટરો ભ ટે ર ફ
ાં ગ  ન બ ડ ટ્ટો જેn) mi(lk)

(iv)

વાંચ રન અને m[n[jm[ºT a[g\)m[ºT;

ય તે શોટરનુાં મનભ ાણ કયે છે ,

YD< piT)< ધય લે છે . અને

31 જાન્યુઆયી, 2018 ન યોજ, તેન ોટા પોલરમોભ ાં 19 ભ લરકીની શોટર, રીઝ અથલ ર ઇવન્વ ધય લત
જભીન ય સ્સ્થત ત્રણ ભ લરકીની શોટર,  ચ
ાં બ ડ ટ્ટે શોટરો અને 18 વાંચ લરત શોટરનો વભ લેળ થતો
શતો.

Expansion plans:


કાંની બૌગોલરક

d(OTa[

મલસ્ત ૃત કયલ ભ ટે મુફ
ાં ઈ, કોરક ત અને ટન જેલ નલ

ફજાયોભ ાં પ્રલેળલ નો ઇય દો ધય લે છે .


 ઇર ઇનભ ાં 3038 નલ શોટર છે જે વભગ્ર બ યતભ ાં 23 લધ ય ન ળશેયોભ ાં પેર મેરી છે
(31 જાન્યુઆયી 2018 સુધી શ જય નથી) અને



ક ઠભાંડુ, ને  અને મથમ્ુ, ભુત નભ ાં દયે કભ ાં એક શોટે ર છે .



ગુરુગ્ર ભ, ગોલ , કોરક ત , ઉદમપુયભ ાં નલી શોટરભ ાં ન ણ કીમ લા 2021 સુધીભ ાં ક માયત
થલ ની ધ યણ છે . તે ણ તેન બ્ર ન્ડ ઉચ્ચ રન દ્વ ય બ યતની

Tiyr

II અને

Tiyr

III

ળશેયોભ ાં શોટે ર ોટા પોલરમો મલસ્ત ૃત કયલ ભ ગે છે .
Financial Performance:


કાંનીની આલક ન ણ કીમ લા 13-17 ભ ાં 17.68 ટક ન વીએજીઆયY) લધ્મો છે .



31 હડવેમ્ફય, 2017 ન યોજ પ ૂય થલ ન વભમગ  ભ ટે , આ રૂ. 352.25 કયોડની આલક
થઈ. જો કે , ઊંચ વ્મ જદય અને નલી શોટરભ ાં થમેર યોક ણ રીધે તે આ તભ ભ લોભ ાં
નુકવ ન ેદ કયી યહ્ુાં છે .



કાંનીએ 9M18 દયમભમ ન ક ભગીયી ળરૂ કયી શતી, ક યણ કે કાંનીએ રૂ. 2.85 કયોડનો
ચોખ્ખો નપો કમો શતો.



ન ણ કીમ લા 17 ભ ટે કાંનીનો Debt- Equity યે મળમો 0.65 ટક શતો. લતાભ નભ ,ાં આળયે
રૂ. 1,000 કયોડનુ ાં દે વ ુ ાં છે તેન ુાં Debt- Equity યે મળમો 0.79 ટક

C[.

Valuation & Peer Comparison
કાંની ખોટ થતી શોલ થી તેની ઇીએવ નક ય ત્ભક યશી છે અને FY17 ઇીએવ રૂ. (0.11) ની છે ,
આ eºDAT^)zની કેટરીક લરસ્ટેડ કાંનીઓ EIH લરમભટે ડ અને ઇન્ન્ડમન શોટે લ્વ કાંની લરમભટે ડ છે .

eºDAT^)zની વયે ય ળ ી / ઇ રગબગ 90.6x છે .

MH Take:


કાંનીની આલક 17.68 ટક ન વીએજીઆયY) લધ) છે .

જો કે, લધત ન ણ ખચા અને અલમ ૂલ્મનને રીધે તે ખોટ કયી યહ્ુાં છે . આ લધ યો મુખ્મત્લે મલસ્ત ૃત
મલસ્તયણ મોજન ઓ અને નલ શોટરો

tYi અન્મ વાંફમાં ધત હપક્સ્ડ એવે્વભ ાં યોક ણને ક યણે છે .

કાંની શ રભ ાં  ઇર ઇનભ ાં નલી શોટર ધય લે છે , જે આગ ભી 3-4 લાભ ાં ક માયત થળે અને તે
નલ બૌગોલરક મલસ્ત યોભ ાં મલસ્તયણ કયલ ની મોજન ધય લે છે .
આ હયફોને ધ્મ નભ ાં ય ખીને, આ સ્તયે વબ્સ્કસ્ર ઇફ કયવુાં જોખભી છે

upri>t m>d) trf) p(rbLi[

ji[ti mik[<T-hb t[mni ri[kiNkiri[n[ ai IPO TiLvin) BlimN kr[ C[.

Disclaimer: We do not represent that information provided by us is accurate or complete
and it should not be relied upon as such. The advice provided here is just for knowledge
purpose only. The user assumes the entire risk of any use made or not made of this
information. INVESTMENT IN EQUITY, MUTUALFUND, EQUITY, CURRENCY& COMMODITY
DERIVATIVES IS SUBJECT TO RISK. WE ARE DISTRIBUTOR OF MUTUAL FUND. Client should
read the Risk Disclosure Document (RDD) & Do’s and Don’ts issued by SEBI & relevant
exchanges before investing.

