
 

 

 

November 14, 2018 

 

M/s. Bombay Stock Exchange Limited, 

Phiroze Jheejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai- 400 001 

 

Dear Sir,  

 

 

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - unaudited financial results for the 

quarter and half year ended 30/09/2018 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are enclosing herewith the unaudited financial results for the 

quarter and half year ended 30th September 2018 published in one English language 

national daily and in one daily newspaper published in the language, where the registered 

office of the company is situated, being approved and taken on record by the Board in their 

meeting held on 13th November 2018. 

 

Kindly take the same on records.  

 

Thanking you,  

Yours faithfully, 
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VEHICLE FOR SALE
S.NO.  VEH.NO MAKE MODEL YEAR

1. TN21AU9785 TATA ACE 2013

2. TN02AP1678 TOYOTA INNOVA-P 2010

CONTACT NO : 9094039453/9941419907

லாங்கர் ஹ�ால்டிஙஸ் லிமிடெட்
CIN 65921TN1985PLC049092
எண். 58, விடிஎன் ஸ்கோயர், 2வது தளம்,  ஜி.என்.செட்டி ்�ோடு, தி.நகர், சென்்னை  - 600 017.  
Phone : +91-44-28345880 / 83, Telefax: +91-44-2834 5884   E-mail : compsecy@lancor.in,    website www.lancor.in

30 டெபெம்பர், 2018–ல் முடிந்த ்காலாண்டு மற்றும அரையாண்டுக்கான  
்தணிகர்க டெயயப்பொ்த ்தனியான மற்றும ஒருஙகிரைந்த நிதிநிரல முடிவு்களின் சுருக்கம

1. SEBI (பட்டியல் கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு ்த்வகள்) விதிகள் 2015, விதி 33ன் கீழ் ஸ்ோக் எக்்ெஞ்சில் தோக்கல் செயயபபட்டுள்ள கோலோண்டு மற்றும்  
அ்�யோண்டுக்கோனை   நிதிநி்ல முடிவுகளின் விரிவோனை வடிவத்தின் சுருக்கமோக ் மற்கண்்்வ உள்ளது. நிதிநி்ல முடிவுகளின் முழு்மயோனை வடிவம் ஸ்ோக் எக்்ெஞ் இ்ையதளம்   
www.bseindia.com மற்றும் கம்சபனியின் இ்ையதளம் www.lancor.inல் உள்ளது.
2. செக்யூரிட்டிஸ எக்்ெஞ்ச் ்போர்டு ஆப இந்தியோவின் ஜூ்ல 5, 2016 ்ததியிட்் ெர்குலர் எண்.CIR/CFD/FAC/62/2016–கீழ் இந்தியன் அக்கவுண்டிங் ஸ்ோண்்ர்ட் 
(‘‘இந்த் ஏஎஸ’’)ன்படி 30 செப்ம்பர், 2018–ல் முடிந்த கோலோண்டு மற்றும் அ்�யோண்டு முடிவுகள் தயோரிக்கபபட்டுள்ளது. எங்சகல்லோம் ்த்வ்யோ அங்சகல்லோம் 
ஒபபீடு ்நோக்கிற்கோக ந்பபு கோல கைக்குகள் ரீ குரூப செயயபபட்டுள்ளது.

 இயக்குனைர்கள் குழுவின் ெோர்போக
்ததி: 13.11.2018  ஒபபம்/– R V ்ெகர்
இ்ம்: சென்்னை இயக்குனைர் 

   முடிந்த முடிந்த முடிந்த முடிந்த முடிந்த முடிந்த முடிந்த முடிந்த 
                         விவ�ங்கள் 3 மோதங்கள் 6 மோதங்கள்  6 மோதங்கள் 3 மோதங்கள் 3 மோதங்கள் 6 மோதங்கள்  6 மோதங்கள் 3 மோதங்கள்
        
   30.09.2018 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018
1. செயல்போடுகள் மூலம் சமோத்த வருமோனைம் (நிக�ம்)       1,752.29   3,767.39   3,108.01   2,015.10   1,841.51   3,941.21   3,271.60   2,099.69  
2. கோலத்திற்கோனை நிக� லோபம் / (நஷ்ம்) (வரி, விலக்கு 

அயிட்்ம் மற்றும்/அல்லது அெோதோ�ை  
அயிட்்ங்களுக்கு முன்)     -142.63   116.28   52.77   258.92   -142.50   126.11   31.27   268.61    

3. வரிக்கு முன் கோலத்திற்கோனை நிக� லோபம் / (நஷ்ம்) 
 (விலக்கு அயிட்்ம் மற்றும்/அல்லது அெோதோ�ை 

அயிட்்ங்களுக்கு பின்)   -142.63   116.28   52.77   258.92   -142.50   126.11   31.27   268.61  
4. வரிக்கு பின் கோலத்திற்கோனை நிக� லோபம் / (நஷ்ம்)
 (விலக்கு அயிட்்ம் மற்றும்/அல்லது அெோதோ�ை  

அயிட்்ங்களுக்கு பின்)   -174.74   44.02   77.31   218.75   -177.47   30.37   42.46   207.84  
5. சமோத்த விரிவோனை வருமோனைம்  -173.45   46.59   75.04   220.04   -175.91   33.47   39.91   209.37
6. ெமபங்கு மூலதனைம்   810.00   810.00   810.00   810.00   810.00   810.00   810.00   810.00
7. ரிெர்வுகள் (மறுமதிபபீடு ரிெர்வுகள் நீங்கலோக)
 க்ந்த ஆண்டு தணிக்்க செயயபபட்் நிதிநி்லஅறிக்்கபடி   -     14,934.34    -     -     15,648.61    - 
8. பங்கு ஒன்றுக்கோனை ெம்போத்தியம் (ஒன்றின் மதிபபு ரூ.2/–)   
 (சதோ்ரும் மற்றும் நிறுத்தபபட்் செயல்போடுகள்)–
 (1)  அடிபப்்  -0.43   0.12   0.19   0.54   -0.43   0.08   0.10   0.52  
 (2) ்்லூட்்ட்  -0.43   0.12   0.19   0.54   -0.43   0.08   0.10   0.52 

 

(ரூ. லட்ெத்தில்)
தனியோனை நிதி முடிவுகள் ஒருங்கி்ைந்த நிதி முடிவுகள்

வ.
எ 

ண்.

சென்னை, நவ. 14–  
இனறு உலக நீரிழிவு 

தினைத்தைச�ொட்டி இந்தி� நீரிழிவு 
ஆரொய்ச்சி பவுண்டேஷன கூட்டுடேன 
டேொகடேர் ஏ.ரொமச்ெந்திரன நீரிழிவு 
மருததுவம்னையில் ெர்கக்ர ்நொய் 
விழிப்புணர்வு ந்டேப்ப�ணத்தை 
நடி்க ரொதிகொ ெரதகுமொர் 
சகொடி�்ெதது துவககினைொர்.  

நீரிழிவு ்நொய் பற்றி விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுததும் பதைொ்கக்ை ஏந்திக 
இதைன ஊழி�ர்களும் செல்லம்மொள் 
மகளிர் கல்லூரி மொணவிகளும் இதில் 
கலந்து சகொணடேனைர். கு்ைவொக 
ெொப்பிடு, அதிகமொக நடே, ெததைொனை 
உணவு ெொப்பிடு, ெர்கக்ர ்நொ்� 
சவல்லு, ரததை பரி்ெொதை்னை செய்து 
இந்தை ்நொ்� கட்டுப்பொட்டில் 
்வ, உயிர் வொழ ந்டே அவசி�ம், 
ஆ்ரொககி�மொக வொழந்தைொல் 
நீரிழி்வ கட்டுப்படுததைலொம் 
எனை பதைொ்கக்ை ்கயி்லந்தி 
மொணவிகள், ஊழி�ர்கள் ் கொஷமிட்டு 
வந்தைனைர்.  

விழிப்புணர்வு ்க்�டுக்ை 
மககளுககு வழங்கினைர். 

இந்தை மருததுவம்னை ்ெர்மன 
டேொகடேர் எ.ரொமச்ெந்திரன ்பசு்கயில், 
நொடு முழுவதும் ெர்கக்ர 

்நொ�ொளிகள் எணணிக்க அதிகரிதது 
வருகிைது. தைமிழநொட்டு மககளின 
10% முதி�வர்கள் நீரிழிவு ்நொ�ொல் 
பொதிககப்பட்டுள்ைனைர். இதில் 
பொதிப்்பர் ெர்கக்ர ்நொய் பற்றி 
பரி்ெொதை்னை்� செய்�வில்்ல எனை 
்வதை்னை்� சவளியி்ட்டேொர்.   

இந்தி�ொவில் இ்ைஞர்கள் ெரொெரி 
ெர்கக்ர ்நொ�ொளி�ொக உள்ை வ�து 
45 ஆணடு ஆகும். தைமிழநொட்டில் 
20–25% வ�தைொனைவர்கள். இந்தை 
ஆணடில் உலக சுகொதைொர நிறுவனைம் 

‘‘ெர்கக்ர ் நொ�ொளிககு குடும்பததினைர் 
ஆதைரவு ்தை்வ’’ எனை சகொள்்க 
அறிவிததுள்ைது.  

ெர்கக்ர ்நொய் முதி்�ொருககு 
சிைப்பு கவனைம் ்தை்வ. குழந்்தை, 
இ்ைஞர்களுககு நீரிழிவு ்நொய் 
ஏற்படும்்பொது, குடும்பததினைர் 
ஆதைரவு ்தை்வ. உணவு 
உட்சகொள்ளுதைல், ஊசி ்பொடுதைல் 
்பொனை பிரச்ெ்னைக்ை ெமொளிகக 
குடும்பததினைர் ஆதைரவு ்தை்வ 
எனைொர் டேொகடேர் ஏ.ரொமச்ெந்திரன.  

குடும்பத்தினைர் ஆத�வு்ன் ெர்க்க்� ்நோ்ய சவல்லலோம்  

டாகடர் ஏ.ராமச்சந்திரன் நீரிழிவு மருத்துவமனையில்  
்சர்க்கனர ந�ாய் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

நடி்க �ோதிகோ ெ�த்குமோர் துவக்கினைோர்  
சென்னை, நவ. 14–   

குழந்்தைகள் மததியில் 
ெர்கக்ர ்நொய் சபருகிக 
சகொண்டே வருகிைது. இன்ைககு 
ஏரொைமொனை குழந்்தைகள் ெர்கக்ர 
்நொ�ொல் பொதிககப்படுகினைனைர். 
இககுழந்்தைக்ை பரொமரிகக 
்ெததுப்பட்டு ்மததைொ 
மருததுவம்னையில் ஒரு குழு 
உருவொககப்பட்டிருககிைது. இதில் ஒரு 
குழந்்தை நல மருததுவர், ஒரு ெர்கக்ர 
்நொய் நிபுணர், ஒரு செவிலி�ர், 
உணவி�ல் நிபுணர் உள்ைனைர் எனறு 
குழந்்தைகள் நீரிழிவு சிகிச்்ெ பிரிவு 
நிபுணர் டேொகடேர் ்ேம்ெந்த ்க.பிரெொத 
சதைரிவிததைொர்.   

இந்தை ்நொ�ொளிளுககு 24 மணி 
்நர ஆ்லொெ்னை வழங்கப்படுகிைது. 
இனசுலின ்பொடுவது எப்படி? 
ெர்கக்ர அைவு கணிப்பது எப்படி? 
இனசுலின அை்வக கணிப்பது 
எப்படி? ெர்கக்ர அைவு கு்ைந்தைொல் 
எனனை செய்வது? அதிகமொனைொல் 
எனனை செய்வது? இ்தைப் பற்றி 
சதைொடேர்ச்சி�ொக ஆ்லொெ்னை 
வழங்கப்படுகிைது. இதைன மூலம் 
ெர்கக்ர ்நொய் குழந்்தைகள் ஒரு 
ெரொெரி இ�ல்பு வொழக்கககுத 

திரும்புகிைொர்கள். இககுழந்்தைகள் 
மற்ை குழந்்தைகள் ்பொல் ்கக, 
ெொக்லட் ெொப்பிடுவொர்கள். புட்பொல் 
வி்ை�ொடுவொர்கள். நல்ல மொர்க 
எடுப்பர் எனைொர் ்ேம்ெந்த பிரெொத.   

இந்தை குழந்்தைகளுககு மற்ை 
்நொய்கள் பொதிககும் ்பொது 
ெர்கக்ர அைவு கு்ை�லொம். 
அல்லது ்பறுகொலம் ெம�ங்களில் 
இவர்களுககு ஐசியு சிகிச்்ெ ்தை்வ. 
அதைற்கொக 24 மணி ்நர சிகிச்்ெகளும் 
்மததைொ மருததுவம்னையில் 
அ்மககப்பட்டுள்ைது. இந்தை 
மருததுவம்னையில் 200ககும் 
்மற்பட்டே குழந்்தை நீரிழிவு 
பொதிககப்பட்டே குழந்்தைகள் ஒரு 
குடும்பமொக சிகிச்்ெ சபற்று 
வருகினைனைர் எனைொர் அவர்.   

்ெததுப்பட்டு ்மததைொ மல்டி 
ஸசபஷொலிட்டி மருததுவம்னையில் 
சபொது மருததுவம் மற்றும் நீரிழிவு 
சிகிச்்ெ நிபுணர் டேொகடேர் ஆர்.
திலிப்குமொர் ்பசு்கயில், தைொததைொ, 
பொட்டிககு நீரிழிவு ்நொய் இருந்தைொல் 
மகளுககு ெர்கக்ர ்நொய் வருசமனை 
கணிககப்பட்டுள்ைது. ஆனைொல் 
திை்ம�ொக செ�ல்பட்டு விதி்� 
மதி�ொல் சவல்வது ்பொல தினைெரி 

்�ொகொ, உடேற்பயிற்சி, உணவு மு்ை, 
மனை அழுததைமில்லொதை வொழக்க மு்ை 
்பொனை்வ கொரணமொக ரததைததில் 
ெர்கக்ர அை்வ கட்டுப்பொட்டில் 
்வககலொம்.   

உடேலுககுத ்தை்வ�ொனை ெகதி 
தைருமைவுககு ெரி�ொனை உண்வ 
உட்சகொணடேொல் ்பொதும். நீணடே நொள் 
உயிர் வொழலொம் எனைொர்.   

புது்ம�ொனை கீட்்டேொ, ்பலி்�ொ 
டே�ட் எனை அரிசி இல்லொதை உணவு 
வ்கக்ை உட்சகொணடேொல் உடேல் 
எ்டே கு்ையும். அதைனைொல் க்ண�ம் 
அழுததைமில்லொமல் செ�ல்படுவதைொல் 
ெர்கக்ர ்நொய் கு்ையும். ஆனைொல் 
இதில் ஆய்வு முடிவுகள் இல்லொதைதைொல் 
இது பற்றி� முழு்ம�ொனை தைகவல் 
இல்்ல எனைொர் திலீப்குமொர்.   

ரததைததில் 3 மொதை ெரொெரி ெர்கக்ர 
அைவு முககி�மொனைதைொகும். ் தை்வககு 
அதிகமொக ெர்கக்ர ரததை குழொயில் 
அழுததைமொக இருந்தைொல் அ்தை 
கட்டுப்படுததை ்வணடும்.   

ரததை அழுததை ்நொ்�யும் 
கட்டுப்பொட்டில் ்வகக ்வணடும். 
சிறுநீரகம் பொதிககொமல் ெர்கக்ர 
அை்வ கட்டுப்படுததை ்வணடும் 
எனைொர்.   

சேத்துப்பட்டு சேத்்தா ேருத்துவேனையில் குழநன்கள் நீரிழிவு ச�தாய் சிறபபு சிகிசனே குழு துவககம்

‘‘தாத்தா பாட்டிககு ்சர்க்கனர ந�ாய் இருந்தாலும்   
வாழகன்க முனை மாறைம் மூலம் 

ம்கள் ஆநராககியமா்க வாழலாம்’’   
 ொகெர்்கள் ஹ�மெநத் பிைொத், ஆர்.திலீபகுமார் அறிவுரை  ்ேம்ெந்த் பி�ெோத் திலீபகுமோர்
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Chennai Nov 14:
Chennai headquartered 

leading Steel Wheels 
Manufacturer, Wheels 
India Ltd has registered 
a net profit of Rs. 40.7Cr 
for the first half year 
ended 30 th September 
2018 as compared to Rs. 
39.4Cr registered in the 
corresponding period last 
year. Revenues for the 
first half year ended 30th 
September 2018 increased 
to Rs.1542.1cr as compared 
to Rs. 1216.3cr in the 
corresponding period last 
year, registering a growth 
of 27%.
Commenting on the 

per fo rmance in the 
first half, Srivats Ram, 
Manag ing Di r ec to r, 
Wheels India Ltd., said, 
“We have seen growth 
across the board in 
the first half, as most 

Wheels India net profit 
rises to Rs. 40.7Cr

Wheels India Managing director srivats Ram, CFO 
R Raghunathan announcing their results.

industry sub-segments 
of our business are in 
the up-cycle. However, 
inflation and ramping 
up on capacities are a 
challenge. We should 
complete all our planned 
capacity expansion by the 
end of this calendar year.”

Over 60% of the 
Company’s revenues 
come from the automotive 
wheels for Commercial 
Vehic les , Cars , and 
Agricultural Tractors, 
while the balance comes 
from Wheels/Components 
for Construction & Mining 

Equipment, Air Suspension 
for Commercial Vehicles 
and Components for 
Energy Equipment. 
Wheels India registered 

a Net Profit of Rs. 
22.7Cr for Q2 ended 
30th September 2018 
as compared to Rs. 
26.4Cr registered in the 
corresponding period last 
year. The profits of Q2 of 
last year (July- Sept 2017) 
included an exceptional 
item – profit on slump 
sale of its passenger car 
steel wheel business to 
its subsidiary WIL Car 
Wheels Ltd.
Revenue s fo r Q2 

ended 30th September 
2018 increased to Rs. 
795.8Cr as compared 
to Rs 604.8Cr in the 
corresponding period last 
year, registering a growth 
of 32%. 

Wheels India Ltd., is a 
leading manufacturer of 
steel wheels for trucks, 
buses, utility vehicles, 
passenger cars, agricultural 
tractors and construction 
equipment. The Company 
has manufacturing plants 
at 5
l o c a t i o n s  w i t h  a 

c o m b i n e d  o v e r a l l 
annual capacity of 10 
million  wheels. Wheels 
India has a diversified 
customer base with over 
40 customers globally. 
While around 80% of 
the Company’s business 
comes from the domestic 
Ind i an marke t ,  t he 
company exports wheels 
for off-road construction 
equipment and agricultural 
applications to Japan, 
Korea, US, Brazil, Europe 
and the UK. 

Chennai Nov 14:
A g e a s  I n s u r a n c e 

International N.V. (Ageas) 
and Sundaram Finance 
Ltd (SFL) along with 
other Indian Shareholders 
announced today that they 
have signed an agreement 
whereby Ageas will acquire 
40% of the share capital of 
Royal Sundaram General 
Insurance Co. Limited 
(Royal Sundaram) for a total 
consideration of Rs.1520 cr.
Currently Sundaram 

Finance Ltd holds 75.90% 
in Royal Sundaram and 
proposes to divest 25.90%, 
thereby retaining 50% of its 
holding, post the divestment. 
Some of the existing Indian 
shareholders will hold the 
balance 10% in Royal 
Sundaram.
 Royal Sundaramis 

a top 10 player in the 
privately owned Indian 
general insurance market 
with strong positions 
in Motor and Health 
insurance. The company 
benefits from extended 
distribution capabilities with 
a nationwide network of 
more than 5,600 agents and 
700 branches (consisting of 
its own branches and that 
of SFL) and well-established 
relationships with banks and 
other distribution partners, 
off and online. For the year 
ended 31st March 2018, 
Royal Sundaram generated 
Gross Written Premium of 
Rs. 2643 cr. and achieved 
a Profit after Tax of Rs. 
83 Cr. while registering an 
average annual growth rate 
of 19% and 56% in GWP 
and Profit respectively, 
between 2015 and 2018.
The transaction is subject 

Sundaram Finance, Ageas Insurance 
announce non-life insurance JV

 TT srinivasaraghavan, Md, sundaram Finance and 
Gary Crist, CeO-asia, ageas.

to certain conditions to close 
including the approval of 
the Insurance Regulatory 
and Development Authority 
of India (IRDAI) and other 
Regulators. The transaction 
is expected to close in the 
first quarter of 2019.
C o m m e n t i n g  o n 

th e ag r e emen t ,  T.T 
Srinivasaraghavan, Managing 
Director, Sundaram Finance 
Ltd., said “Over the past 18 
years, Royal Sundaram has 
built a sterling reputation in 
the market for its customer 
service excellence, notably 
in claims management. The 
Company has demonstrated 
strong growth in its chosen 
segments and is witnessing 
a rapid growth in its 
profitability. For the next 
phase of growth, we are 
delighted to be partnering 
with Ageas, whose global 
experience, including in 
several Asian countries, will 
be an asset. Ageas is unique 
in its approach of working 
through local partnerships 

and joint ventures across 
Asia and we believe this 
can create significant value 
for Royal Sundaram.”
Commenting on the 

agreement, Bart De Smet, 
CEO, Ageas, said “Partnering 
with Sundaram Finance, a 
well-established company 
with a vast knowledge of 
the Indian insurance market 
offers us a great opportunity 
to benefit from the potential 
of what is one of the 
world’s largest economies 
with an insurance industry 
that is expected to grow 
significantly in the coming 
years. Being already present 
in the Indian Life Insurance 
Market, we now will be 
able to also fully grasp 
opportunities in the Non-Life 
market. We are confident 
that Ageas’s insurance 
expertise combined with 
Sundaram Finance’s market 
knowledge and position will 
take Royal Sundaram to a 
next level in terms of size 
and profitability.”  


