August 17, 2019.
Re: Comfort of Trading with Margin Trading Facility (MTF).
Dear Investor,
You are our valued client. CONCEPT has been oﬀering value added services with the ﬁnest administra on for last 25 years. This is
our Silver Jubilee Year.
st

SEBI has been pro-ac ve and has been bringing new regula ons. In one such new SEBI regula on coming into eﬀect from 1 Sep
2019, it will be compulsory for a broker to sell-oﬀ all the securi es whose payment has remained outstanding for 5 days. We
cannot con nue with debit a er 5 days.
In view of the above, we request you to clear all your debits by 1st Sept 2019.
We have earlier informed you that our company is going to merge with R Wadiwala Securi es Private Limited. They have Margin
Trading Facility. This restric on of compulsory selling a er 5 days will not applicable to accounts with Margin Trading Facility
(MTF). So we suggest you to open your demat and trading account with R Wadiwala to enjoy MTF facility. This will help you to
do ac vi es in both your CONCEPT account as well as R WADIWALA account (with MTF) simultaneously. We will take care of both
the accounts through our set up only. You should be in posi on to deal with Market as per your desire and suitability.
Please call your RM today to avail this facility as soon as possible.
Proﬁtable inves ng…!!!
Yours truly,
Team CONCEPT.

૧૭મી ઓગ ટ ૨૦૧૯
િવષય : માજ ન ડ ગની સવલત/સગવડ
માનનીય ી,
આપ અમારા મહ વના ં લાય ટ/ ાહક છો. અમે છે લા ં ૨૫ વષથી ઇ વે ટમે ટને લગતી કામગીર સાર ર તે કર ર ા છે . આ
અમા ંુ રજતજયિંત વષ છે .
“સેબી” રોકાણકારોના ં હતમા ં નવા નવા િનયમો બનાવે છે . આવો એક નવો િનયમ તા. ૧ સ ટ બર ૨૦૧૯ થી લા ુ પડ ર ો છે .
ુ ાર જો કોઈ
આ િનયમ અ સ

ં ી
ે ફર યાતપણે વચ
ે ીને તેમાથ
ાહકના ં પૈસા ૫ દવસ કરતા ં વ ુ સમય બાક રહ, તો તેના ં શર

ોકર નાણા ં મેળવવાના ં રહશ.ે ોકર ૫ દવસ પછ ડબીટ રાખી શકશે નહ .
અમે આપને અગાઉ જણા

ું છે ક અમાર કંપની આર. વાડ વાલા સાથે સલ
ં ન થવાની છે . તેમની પાસે માજ ન ડ ગની

યવ થા છે . ઉપરોકત િનયમ મા ં ૫ દવસમા ં પેમે ટ કર ું જ પડ, તે માજ ન ડ ગ ફસેલીટ ને લા ુ પડશે નહ . આથી અમા ંુ
ુ ન છે ક તમે તમા ંુ ડ મેટ અને ડ ગ ખા ું આર. વાડ વાલામા ં પણ ખોલાવો. આને કારણે તમને બન
ં ે કંપનીઓ સાથે
આપને ચ
ં ાળશ.ે
ં ે ખાતાની કામગીર ને સભ
કામ કરવાના િવક પો મળશ.ે અને માજ ન ડ ગના ં પણ લાભ લઇ શકશો. અમાર ટ મ જ બન
ં ે જ યાએ કામગીર કર શકશો.
તેથી તમાર ખાતા ખોલાવવા િસવાયની કોઈ અલગ જ રયાત આવશે નહ , અને તમે બન
ં ક કરશો.
આ યવ થા કરવા માટ અમારા ર લેશનશીપ મેનેજરનો સપ
આભાર સહ,
ટ મ કો સે ટ.

