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CCooddee  ooff  PPrraaccttiicceess  aanndd  PPrroocceedduurreess  ffoorr  FFaaiirr  DDiisscclloossuurree  ooff  

UUnnppuubblliisshheedd  PPrriiccee  SSeennssiittiivvee  IInnffoorrmmaattiioonn**    
[[PPuurrssuuaanntt  ttoo  RReegguullaattiioonn  88  ooff  tthhee  SSEEBBII  ((PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  IInnssiiddeerr  TTrraaddiinngg))  RReegguullaattiioonnss,,  22001155]]  

  
TThhiiss  ffoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  CCooddee  ooff  PPrraaccttiicceess  aanndd  PPrroocceedduurreess  ffoorr  FFaaiirr  DDiisscclloossuurree  ooff  UUnnppuubblliisshheedd  PPrriiccee  

SSeennssiittiivvee  IInnffoorrmmaattiioonn  ((““CCooddee””))  aaddoopptteedd  bbyy  FFrriicckk  IInnddiiaa  LLiimmiitteedd,,  ((FFrriicckk))..  TThhiiss  CCooddee  iiss  ccoonnssiisstteenntt  

wwiitthh  tthhee  SSeeccuurriittiieess  aanndd  EExxcchhaannggee  BBooaarrdd  ooff  IInnddiiaa  ((PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  IInnssiiddeerr  TTrraaddiinngg))  RReegguullaattiioonnss,,  

22001155  aanndd  tthhee  tteerrmmss  uusseedd  tthheerreeiinn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ssaammee  mmeeaanniinngg  aass  ggiivveenn  iinn  tthhee  ssaaiidd  

RReegguullaattiioonnss::  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  FFaaiirr  DDiisscclloossuurree  aaddoopptteedd  bbyy  FFrriicckk::  

  
11..  UUnnppuubblliisshheedd  pprriiccee  sseennssiittiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  ((UUPPSSII))  tthhaatt  wwoouulldd  iimmppaacctt  pprriiccee  ddiissccoovveerryy  wwiillll  bbee  

iinnttiimmaatteedd  ttoo  tthhee  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  iimmmmeeddiiaatteellyy  oonn  aannyy  ssuucchh  ccrreeddiibbllee  aanndd  ccoonnccrreettee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ccrryyssttaalliizziinngg  oorr  ccoommiinngg  iinnttoo  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

22..  FFrriicckk  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  sseelleeccttiivvee  ddiisscclloossuurree  ooff  aannyy  UUPPSSII..  

  
33..  TThhee  WWhhoollee  TTiimmee  DDiirreeccttoorr//MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy//CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  hhaavvee  

bbeeeenn  ddeessiiggnnaatteedd  aass  tthhee  CChhiieeff  IInnvveessttoorr  RReellaattiioonnss  OOffffiicceerr  ((CCIIRROO))  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttiimmiinngg  ooff  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  aannyy  UUPPSSII..  

  

44..  IInn  ccaassee  aannyy  UUPPSSII  ggeettss  ddiisscclloosseedd  iinnaaddvveerrtteennttllyy  ttoo  aannyy  sseelleecctt  ppeerrssoonnss  oorr  ggrroouupp  ooff  ppeerrssoonnss  iinn  

tthhee  oorrddiinnaarryy  ccoouurrssee,,  tthhee  CCIIRROO  wwiillll  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  sstteeppss  ffoorr  ddiisscclloossiinngg  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  

tthhee  SSttoocckk  EExxcchhaannggeess  aanndd  aallssoo  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

55..  FFrriicckk  wwiillll  pprroovviiddee  pprroommpptt  aanndd  aapppprroopprriiaattee  rreessppoonnssee  ttoo  qquueerriieess  oonn  nneewwss  rreeppoorrttss  aanndd  
vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  mmaarrkkeett  rruummoouurrss  bbyy  rreegguullaattoorryy  aauutthhoorriittiieess..  

  

66..  AAllll  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  hheeaaddss  aanndd  ootthheerr  sseenniioorr  eexxeeccuuttiivveess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt::  

  

aa..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarreedd  wwiitthh  aannaallyyssttss  aanndd  rreesseeaarrcchh  ppeerrssoonnnneell  aarree  nnoott  UUPPSSII..  TThheeyy  

wwiillll  sseeeekk  gguuiiddaannccee  ffrroomm  tthhee  CCIIRROO  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy  SSeeccrreettaarryy  iinn  ccaassee  iitt  iiss  nnoott  cclleeaarr  

ttoo  tthheemm  iiff  aannyy  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ddiisscclloossuurree  ttoo  ssuucchh  aannaallyyssttss  aanndd  rreesseeaarrcchh  ppeerrssoonnnneell  

wwoouulldd  bbee  aa  UUPPSSII..  

  

bb..  TThhee  pprroocceeeeddiinnggss  aarree  ccaappttuurreedd  aappttllyy  aanndd  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  ddiisscclloossuurreess  mmaaddee  aarree  

uuppllooaaddeedd  iinn  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

cc..  SShhaarree  aallll  tthhee  UUPPSSII  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ppeerrssoonnnneell  ssttrriiccttllyy  oonn  aa  nneeeedd  ttoo  kknnooww  bbaassiiss..  

    
dd..  KKeeeepp  aallll  iinntteerrnnaall  pprreesseennttaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  ddooccuummeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  bbuussiinneessss  ppllaannss  aanndd  

ootthheerr  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess  aass  ccllaassssiiffiieedd  ddooccuummeennttss  aanndd  nnoott  ddiissccuussss  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  
ppuubblliicc  oorr  wwiitthh  ppeerrssoonnss  nnoott  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  pprrooppoossaall..  

  

ee..  AApppprroopprriiaattee  nnoonn--ddiisscclloossuurree  aaggrreeeemmeennttss  aarree  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  aaddvviissoorrss,,  ccoonnssuullttaannttss,,  eettcc..  

wwhhoo  aarree  eennggaaggeedd  ffoorr  aaddvviissiinngg  oonn  mmaajjoorr  bbuussiinneessss  ppllaannss  aanndd  ssiimmiillaarr  pprrooppoossaallss,,  wwhhiicchh  

hhaavvee  nnoott  ootthheerrwwiissee  bbeeeenn  mmaaddee  ppuubblliicc..  

  
**TThhee  aabboovvee  CCooddee  hhaass  bbeeeenn  dduullyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  FFrriicckk  IInnddiiaa  LLiimmiitteedd  oonn  1111..0022..22001166..  


