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EbixCash न ेअल फरदान ए� � च�ज, यएुईसोबत
धोरणा� मक सहयोग करारावर केली � वा�री
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नोएडा – ऑ� टोबर ४, २०२२ – EbixCash िलिमटेड या बी२सी, बी२बी व
आिथ�क तंतर्�ान �ेतर्ातील िडिजटल उ� पादने व सेवां� या तंतर्�ान स�म
प्रदाता कंपनीने आज जािहर केले की, � यांचा परकीय चलन िवभाग
EbixCash व� ड� मनीने िवदेशी चलनां� या नोटां� या आयात व िनया�तीसाठी
अल फरदान ए� � च�ज एलएलसी, यूएसईसोबत धोरणा� मक सहयोग करारावर
� वा�री केली आहे. अल फरदान ए� � च�ज एलएलसी� या � यवसाय धोरणाचे उप
म�ु य काय�कारी अिधकारी शर्ी. हसजन जाबर अल फरदान आिण EbixCash
पेम�ट सो� यूश� स िडि�हजनचे � यव� थापकीय संचालक शर्ी. टी. सी. ग�ुप्रसाद
यांनी दो� ही कंप� यांमधील विर� ठ � यव� थापन मडंळां� या उपि�थतीम� ये या
करारावर � वा�-या के� या.

EbixCash िलिमटेड िवमा, आिथ�क, आरो� यसेवा व ई-लिन�ग उ�ोगांना ऑन-िडमांड सॉ�टवेअर व ई-कॉमस� सेवांची आघाडीची आंतररा� ट्रीय
परुवठादार कंपनी एिब� स इ� क. (NASDAQ: EBIX)ची उपकंपनी आहे.

वष� १९७१ म� ये � थापना कर� यात आले� या बहुआयामी अल फरदान ग�्पची शाखा एल फरदान ए� � च�ज यूएईमधील पिहली व सवा�त मोठी
ए� � च�ज कंपनी आहे. अल फरदान ए� � च�ज अिमरातीमधील आप� या ७० हून अिधक प्रबळ नेटवक� � या मा� यमातनू यूएसई� या कॉ� मोपॉिलटन
समदुायाला सेवा देते.

“परकीय चलना�या नोटां�या आयात आिण िनया�तीसाठी अल फरदान ए�सच�ज, एलएलसी, यूएई सोबत धोरणा�मक सहयोगाची औपचािरक
घोषणा करताना आ�हाला आनंद होत आहे,’’ असे EbixCash व�ड� मनीचे �यव�थापकीय संचालक टी. सी. ग�ुप्रसाद �हणाले. “या
सहयोगामळेु आ�हाला परकीय चलना�या नोटा भारत ते यूएईपय�त, तसेच यूएई ते भारतपय�त सवा�त सोयी�कर व िवनासायास िवकता येतील.
यामळेु आ� ही िकंमत व लॉिजि�ट�सम�ये �पधा��मकतेसंदभा�त अगर्� थानी राहू आिण आ�हाला आम�या मो�या बँकनोट �लायंट बेसची अिधक
काय��मतेने सेवा कर�यास मदत होईल.”

EbixCash िलिमटेडचा परकीय चलन िवभाग EbixCash व� ड� मनी भारतातील परकीय चलन � यवसायाम� ये अगर्� थानी आहे. कंपनी� या
� यापक नेटवक� म� ये ८१ हून अिधक िरटेल शाखा, २५० फ्रँचायझी भागीदार व श�ु क-म�ु त शॉ� स, २७ हून अिधक बँक � लायं�स, १२०० हून
अिधक कॉपो�रेट � लायं�स, तसेच भारतातील टॉप फॉ� य ु�न ५०० � लायं�स व पंचतारांिकत हॉटे� सचा समावेश आहे. EbixCash व� ड� मनी
१६ हून अिधक आंतररा� ट्रीय िवमानतळ व १२ बंदरांमधील िरटेल िकओ� �ससह भारतातील िवमानतळ व बंदर मनी ए� � च�ज � यवसायामधील
देखील आघाडीची कंपनी आहे.

EbixCash िवषयी

३१ िडस�बर २०२१ पय�त भारतभरात आिण दि�णपूव� आिशयाम�ये काय�रत ६५०,००० िफिजकल एजंट िडि�ट्र�यशुन आऊले�सपासूनची
सव� मा�यमातनू काय�रत ऑनलाइन िडिजटल �लॅटफॉ�स�ची सांगड घालणा-या “िफिजटल” धोरणावर चालणा�या या कंपनी�या सॉ�टवेअर
आिण सेवां�या िव�ीय �यवहार पोट�फोिलओम�ये भारतासह ७५ हून अिधक देशांमधील डोमेि�टक आिण आंतररा�ट्रीय मनी रेिमट�स, फॉरेन
ए��च�ज (FOREX), प्री-पेड िग�ट काड�स्, यिुटिलटी पेम��स, प्रवासी सेवा आिण तंतर्�ानासाठी िवमा, बस मािहती यंतर्णा, कज�परुवठा
आिण िव��यव�थापनाचा समावेश आहे. िद�ली, मुबंई, हैदराबाद, चे�नई आिण कोलका�यासह समुारे १६ आंतररा�ट्रीय िवमानतळांवर
EbixCashचे फॉरे�स �यवहार चालतात. EbixCash ही ठोक �यवहार म�ूयावर आधािरत आंतररा�ट्रीय रेिमट�स �यापारा�या �ेतर्ातील
आघाडीची कंपनी आहे. EbixCash आप�या ट्रॅ�हल पोट�फोिलओ�या मा�यमातनू (Via.com आिण EbixCash.com) भारताम�ये ि�थत
अगर्ग�य ट्रॅ�हल ए��च�ज कंप�यांपैकी एक आहे. ही कंपनी आप�या ५१७,००० एजं�स�या मा�यमातनू आिण समुारे १७,९०० नोंदणीकृत
कॉपो�रेट �लाए�ंस�ारे दि�णपूव� आिशयाई बाजारपेठांत आपली सेवा परुिवते. EbixCash चा िव�ीय तंतर्�ान �यापार संप�ी, मालम�ा आिण
कज� �यव�थापन, िवमा आिण बस मािहती यंतर्णे�या �ेतर्ातील आप�या अनेक गर्ाहकांना सॉ�टवेअर उपाययोजना परुवते. EbixCash ची
िबझनेस प्रोसेस आउटसोिस�ग सेवा अनेक उ�ोग�ेतर्ांना मािहती तंतर्�ान तसेच कॉल स�टर सेवा परुवते. अिधक मािहतीसाठी कंपनीची
वेबसाइट www.ebixcash.com येथे भेट �ा.

अ�वीकृती:

आव�यक मा�यता, बाजारपेठेची ि�थती आिण इतर बाबी ल�ात घेऊन आप�या इि�वटी शेअस�ची इिनिशयल पि�लक ऑफर जारी कर�याचा
प्र�ताव EbixCash Limited ठेवत आहे आिण कंपनीने िस�यिुरटीज अँड ए��च�ज बोड� ऑफ इंिडयाकडे एक ड्रा�ट रेड हेिरंग प्रॉ�पे�टस
(“DRHP”) सादर केले आहे. हे DRHP सेबीची वेबसाइट www.sebi.gov.in येथे तसेच बकु रिनंग �ेतर्ातील अगर्ग�य �यव�थापन
कंपनी मोतीलाल ओ�वाल इ��हे�टम�ट अ◌ॅड�हायझस� िलिमटेड यांची वेबसाइट www.motilaloswalgroup.com, इि�वरस कॅिपटल
प्राय�हेट िलिमटेडची वेबसाइट www.equirus.com, ICICI िस�यिुरटीज िलिमटेडची वेबसाइट www.icicisecurites.com, एसबीआय
कॅिपटल माक� �स िलिमटेडची वेबसाइट www.sbicaps.com आिण YES िस�यिुरटीज (इंिडया) िलिमटेडकडे www.yesinvest.in
यां�याकडे तसेच www.bseindia.com व www.nseindia.com या �टॉक ए��च�जेस�या वेबसाइ�सवरही उपल�ध आहेत.
ग ुतंवणूकदारांना कृपया नोंद �यावी की, इि�वटी शेअस�मधील ग ुतंवणूकीम�ये उ�च दजा�ची जोखीम अंतभू�त असते आिण अशा जोखमीशी संबंिधत
तपशीलांसाठी RHP वर ‘िर�क फॅ�टस�’ पहावेत. संभा�य ग ुतंवणूकदारांनी ग ुतंवणकुीचे कोणतेही िनण�य घेताना DRHP वर अवलंबून राहू नये.

Ebix, Inc. िवषयी

६ खडंांम�ये समुारे २०० काया�लये असणारी Ebix,Inc., (NASDAQ : EBIX) कंपनी िवमा, िव�ीय सेवा, प्रवास, आरो�यसेवा आिण ई-लिन�ग
उ�ोग�ेतर्ांना ऑन-िडमांड सॉ�टवेअर आिण ई-कॉमस� सेवा परुिव�याचा प्रय�न करते.

िव�या�या �ेतर्ाम�ये ऑन-िडमांड त�वावर इ�शरु�स आिण िरइ��यरु�स ए��च�जेसची िव�ततृ शर्ेणी िवकिसत आिण काय�रत कर�यावर Ebix ने
आपले ल� क� िदर्त केले आहे. तसेच कंपनीकडून CRM �या �ेतर्ाम�ये सॉ�टवेअर-अ◌ॅज-अ-सि�ह�स (“SaaS”) उ�ोग उपाययोजना परुवली
जाते व जगभरातील कंप�यांना फ्रंट-एडं आिण बॅक-एडं यंतर्णा, आउटसो�ड� �यव�थापन आिण िर�क क��लाय�स सेवा परुवली जाते.

सहा खडंांतील हजारो गर्ाहकांना उ�पादने, मदत आिण स�लागार सेवा परुिव�यासाठी आप�या अनेक SaaS आधािरत सॉ�टवेअर
�लॅटफॉ�स��या मा�यमातनू Ebixने िविश�ट �ेतर्ाशी संबंिधत टे�नोलॉजी प्रोफेशन�सना नोक-या िद�या आहेत. अिधक मािहतीसाठी कंपनीची
वेबसाइट www.ebix.com येथे भेट �ा.
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