MIL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L25199TN1966PLC005397
Regd. office: 25A, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu 600098

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of
the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of
MIL Industries Limited is scheduled to be held on Friday, August 28, 2020, inter alia,
to consider, approve and take on record the unaudited standalone & Consolidated
financial results for the quarter ended June 30, 2020 at Chennai.
The intimation sent to Stock Exchanges is available at the website of the Company
www.milindus.com and on the website of MSEI www.msei.in, where the shares of the
Company are listed.
By and on behalf of the Board of Directors
For MIL Industries Limited
Sd/Place: Chennai
Rajiv Sreedhar
Date: 21st August, 2020
Managing Director
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ஒப்பம்/ராஜீவ் ஸ்ரீதர்
நிர்வாக இயக்குனர்

