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Note-> Attempt any four Questions. Each questions carry equal marks. 

 

Q:-1 Explain in detail Foss v/s Harbottle rule. Also discuss the exception 

 to the rule. 

Q:-2 Discuss the winding up through Tribunal in detail. 

Q:-3 Explain the Provision of companies Act 2013  relating to 

 appointment of directors. 

Q:-4 State  and  Explain the procedure  to call an annual general meeting 

Q:-5  Who can become a member of company? what are the various 

 rights of members of company explain in detail 

Q:-6  What are the civil and criminal liabilities for making misstatement 

 in the prospectus? explain. 

Q:-7  Enunciate the doctrine of constructive notice and indoor 

 management. What are the exception if any to the doctrine of 

 indoor management. 

Q:-8 What is corporate veil ?When can it be  lifted. 

Q:- 9 Write Short notes on (Attempt any 10) 

 a) Qualification Shares 

 b) Winding up v/s Dissolution 



c) Ultra vires borrowing 

d) Special resolution 

e) Extra ordinary general meeting 

f) Transmission of Shares 

g) Shelf prospectus 

h) Common seal 

i) Promoter 

j) Is MOA a public document 

k) Explain book building 

l) Statutory company 
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ਨ� ਟ  :  ਕਈੋ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਕਰ ੋI ਸਾਰ ੇਪਸ਼ਨ� ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ I 

I. ਿਵਸਥਾਰ ਿਵ� ਚ ਫੋਸ v / s ਹਰਬੋਟਲ ਿਨਯਮ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ੋ. ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਬਾਰ ੇਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰ.ੋ 

II. ਿਟਿਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਵਸਥਾਰ ਿਵ� ਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ.ੋ 

III. ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਪੋਿਵਜ਼ਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ.ੋ 

IV. ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਦ�ਸੋ. 

V. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮ0ਬਰ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ ੈ?  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮ0ਬਰ� ਦੇ ਵ� ਖ ੋਵ� ਖਰ ੇਅਿਧਕਾਰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦ� ਸੋ. 

VI. ਪਾਸਪੈਕਟਸ ਿਵਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਸਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ 

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ? ਸਮਝਾਓ . 

VII. ਉਸਾਰੂ ਨ� ਿਟਸ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਮੈਨ6 ਜਮ0ਟ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਬਾਰ ੇਦ�ਸੋ.  ਇਨਡੋਰ ਮੈਨ6 ਜਮ0ਟ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਲਈ ਜ ੇਕੋਈ 

ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਉਹਨ� ਬਾਰ ੇਦ� ਸੋ. 

VIII. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹ ੈ? ਇਸ ਨੰੂ ਕਦ8 ਚੁ� ਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 

IX. ਿਕਸ ੇਦਸ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ 9ਤਰ ਿਲਖ ੋ: 

i. ਯੋਗਤਾ :ੇਅਰ 

ii. ਸਮਾਪਤ V / s ਭੰਗ ਕਰਨਾ 

iii. ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ ਉਧਾਰ 

iv.  ਿਵ:ੇ: ਮਤਾ 

v. ਵਾਧ ੂਸਧਾਰਣ ਆਮ ਮੀਿਟੰਗ 

vi.  :ੇਅਰ� ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ 

vii.  :ੈਲਫ ਪਾਸਪੈਕਟਸ 

viii.  ਆਮ ਮੋਹਰ 

ix. ਪੋਮੋਟਰ 

x. ਐਮਓਏ ਇ�ਕ ਸਰਵਜਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ 



xi. ਬੁਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਬਾਰ ੇਦ�ਸੋ 

xii. ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਪਨੀ 
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