အျမတ္ေ ဝစုဲြေ
ခ မပ္မည့္ ဝာရင္ အတပ္ျ ရဳ္ကင္မည့္ အျမတ္ေ ဝစုဲြခ ၿ ေ ာဳ္ရဳ္တ႔အ
တစ ာ ျ င္္င္ျုင္ ကင္မည့္ အ္တျစ ဳာ းပ္မည့္
အျမတ္ေ ဝစအာ အးတေ ျုင္

ဖတ္(ဝ္)ျမ မ
္ ာအင္္ဳ္(ဝ္)မခ(မည့္ )္ ဳစမၸဏၿလၿမတတဳ္ (“ဳစမၸဏၿ”ကင္မည့္ ၎၏ လဳ္ေအာဳ္ုံ ဳစမၸဏၿုမ
ခဲြ ာ ဝစေ င္ ၍
“ဳစမၸဏၿအစ ္ဝစ”) ၏ဒ ရတစဳ္တာအဖဲြ႕ခ းပ္ အ္တစျ ဳာ းပ္မည့္ အျမတ္ေ ဝစ အာ ္ံစ ျဖတ္ရာတဲြင္ ၂ ၁၈ုစကဝ္္၊ ဇဲြ ္လ ၂၆
ရဳ္ေ ႔တဲြင္

ဳစတ္ျ

္ုခမည့္းပ္မည့္

ဳစမၸဏၿ၏

အျမတ္ေ ဝစုဲြေ
ခ မပ္မည့္

အျမတ္ေ ဝစုဲြခ ၿ ေ ာဳ္ရဳ္ ေ ဳပာု ဳ္အာ ျ

္လပ္ရပ္ပ္ ္

ေ ာဳ္္ဳ္တအ
ဲြခ ျဖဝ္

ဳစတ္ျ

ယုင္ေ ဳျငာု ဳ္

ယုစေ ဳျငာု ဳ္ဳတစ

အဝစရယ္ယာတဝ္ဝစလ င္ ဳ ္ ၁

္ျုင္ ျဖဝ္ ၿ

၂ ၁၈ုစ ဝ္

မတ္လ

(၃၁)

အေဳဲြေဳဲြအဝပ္ အေ ဖတတ္ ဳာ ဝာေ
ေ



အ္တစ ေ ဳပာု ဳ္မ ာ ၏
ယုစေ ဳျငာု ဳ္

ရဳ္ေ ႔ဳစ ္္ံစ ေးာ

/-ကင္မည့္ မူရင္ အဝစရယ္ယာ (၂ )ဝစ

bonus shares) (၁) ဝစ တတစ႕ဳတစ ဳစတ္ေ ေ ရ ္အ္စတျ ဳာ

AGM

းပ္သည္။

အတပ္ျ ရဳ္ကင္မည့္
ဝဳာ ရ ္မ ာ းပ္

ဝဳာ ရ ္မ ာ အတစတင္ အဓတ ၸာယ္ဖဲြင္မည့္္တစရမပ္ျဖဝ္ းပ္သည္။

ဳစမၸဏၿအစ ္ဝစ၏ဒ ရတစဳ္တာအဖခဲြ႕မ



ဝာရင္

Invitation”)

ေ ႔ရတ

ဘ႑ာေရ ကဝ္အတဲြဳ္

တစင္္တစင္လ င္ “အ တစ္စ အဝစရယ္ယာ” (fully-paid

းပ္သည္။

တစ႔ရ ္အတဲြဳ္ ၂ ၁၈ုစကဝ္္၊ဇူလတစင္လ(၃)ရဳ္ (the “Record Day for
အဝစရယ္ယာရင္ဝာရင္ အာ

YSX

မျ ဝစေ

တစ႔မပ္ျဖဝ္၍

တစ႔းပ္မည့္ဝာရင္ အတတစင္ ဖတတ္ ဳာ မပ္ျဖဝ္ းပ္သည္။

အျမတ္ေ ဝစုဝ
ံ ာ ုဲြငမည့္ရ
္ တးပ္မည့္ ရယ္ယာရင္ဝာရင္ ဳတစ ၂ ၁၈ုစကဝ္္၊ းသစတ္လ (၂၃) ရဳ္ေ ႕ (“Record Day for
Dividend

Entitlement”)

ရတဝာရင္ အတတစင္

YSX

မ

ျ ဝစေ

႔မ
တစ ပ္ျဖဝ္၍ ေ

တစ႔းပ္မည့္ဝာရင္ အတတစင္

အျမတ္ေ ဝစုဲြေ
ခ ေ မပ္ျဖဝ္းပ္သည္။


YSX

၏ဝပ္ မ ်္ ဝပ္ ဳမ္ မ ာ အရ

အ္တစျ ဳာ ေးာ

အျမတ္ေ ဝစဳတစ

ုံဝာ ုဲြင္မည့္ရတရ ္

အျမတ္ေ ဝစုဲြေ
ခ ေ မပ္မည့္ဝာရင္ အတပ္ျ ရဳ္ ပ၁၁ ာရၿ ၅၉ မတ ဝ္ တဲြင္ ရယ္ယာမ ာ

ကင္မည့္

ရရတရ ္အတဲြဳ္

အဝစရယ္ယာရင္မ ာ အေ ကင္မည့္ ရယ္ယာအေရာင္ အ ယ္ျ မပ္မည့္ေ ာဳ္္ံစ ရဳ္ (the “Last Day to Trade”)
၂ ၁၈ုစကဝ္္၊ းသစတ္လ(၂ )ရဳ္ေ ႔ေ ာဳ္္ံစ ဳာ ၍ရယ္ယာမ ာ ဳတစ

အေရာင္ အ ယ္ျ လစ ္ရမပ္

ျဖဝ္ းပ္သည္။



ဳတစရဳ္ေ ာဳ္ တစင္ ျဖဝ္းပ္မည့္ ၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ းသစတ္ (၂၁)ရဳ္ေ ႔ (“အျမတ္ေ ဝစုဲြခ ၿ ေ ာဳ္ရဳ္”)(“the ExDay”)ရဳ္ေ ႔မဝ၍အျမတ္ေ ဝစမ းပ္မည့္ ေဝ က ္ ျဖင္မည့္YSX
ျဖဝ္ းပ္သည္။

ဳစတ႔ေ ဳာင္မည့္

(the

“Last

Day

to

ေဝ ဳဲြဳ္တဲြင္အေရာင္ အ ယ္ျ လစ ္မပ္
Trade”)

မတတစင္မၿ

အဝစရယ္ယာေရာင္ ု ုခမည့္လ င္

အဝစရယ္ယာအတဲြဳ္ အျမတ္ေ ဝစရရတမပ္မမစတ္ သည္။



YSX

တဲြင္

ဳစမၸဏၿ၏

အဝစရယ္ယာမ ာ ဳတစ

အေရာင္ အ ယ္ရ ္္တစင္ ဳာ မပ္ျဖဝ္ ၿ
ျ

္လပ္ဝတင္မပ္ျဖဝ္ းပ္သည္။

းသစတ္လ

(၂၁)ရဳ္

မ

(၂၈)

ရဳ္ေ ႔အဳတ

းသစတ္လ (၂၉)ရဳ္ေ ႔တဲြင္ အဝစရယ္ယာ အေရာင္ အ ယ္ဳတစ

အဳဳ္ ဳတဝၥရ ္ င္မည့္ဝ ္လ ်္ ၍အေရ ရဳၿ ေးာရဳ္မ ာ မာ ေအာဳ္ အတစတစင္ ျဖဝ္၍

အဝစရယ္ယာရင္မ ာ

အေ ကင္မည့္

သရစျ ေဝလတစ းပ္သည္။
ရဳ္ဝဲြခ

အေ ဳာင္ အရာ
ကဝ္ တ္လပ္အေဳဲြေဳဲြအဝပ္ အေ ဖတတ္ ဳာ မပ္မည့္

၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ဇူလတစင္လ (၃)ရဳ္

ဝာရင္ အတပ္ျ ရဳ္
ကဝ္ တ္လပ္အေဳဲြေဳဲြအဝပ္ အေ ဳ င္ မပ္မည့္ရဳ္

၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ဇူလတစင္လ (၂၉)ရဳ္

ရယ္ယာအေရာင္ အ ယ္ျ မပ္မည့္ေ ာဳ္္ံစ ရဳ္

၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ းသစတ္လ (၂၀)ရဳ္

အျမတ္ေ ဝစုဲြခ ၿ ေ ာဳ္ရဳ္

၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ းသစတ္လ (၂၁)ရဳ္

အျမတ္ေ ဝစေ ေ မပ္မည့္ဝာရင္ အာ အတပ္္ျ းပ္မည့္ရဳ္

၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ းသစတ္လ (၂၃)ရဳ္

ရယ္ယာအေရာင္ အ ယ္ရ ္္င
တစ ္ ဳာ မပ္မည့္ရဳ္

၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ းသစတ္လ (၂၁) – (၂၈) ရဳ္

အျမတ္ေ ဝစဳစတ္ေ မပ္မည့္ရဳ္

၂ ၁၈ ုစကဝ္္၊ းသစတ္လ (၂၉)ရဳ္

Bonus Share ဳစတေ
္ ျုင္ ကင္မည့္ တ္းဳ္၍ အဳူ သရစျ ရ ္
Bonus Share မ ာ ဳတစ တဝ္ဝစလ င္ မူလတ ္ဖတစ

ဳ ္ ၁

/- ျဖင္မည့္ ဳစတ္ေ ေ မပ္ျဖဝ္ ၿ

ဳစမၸဏၿ၏လဳ္ရတ

ဳစတ္ေ ဳာ ေးာ အဝစရယ္ယာမ ာ ကင္မည့္ အမ တ အဝာ တူျဖဝ္ းပ္သည္။ ယုစဳစတ္ေ မပ္မည့္ Bonus Share မ ာ းပ္
၂ ၁၇-၂ ၁၈ ဘ႑ာေရ ကဝ္အတဲြဳ္ အျမတ္ေ ဝစရရမ
တ ပ္မမစတ္ ခ ၂ ၁၈-၂ ၁၉ ဘ႑ာေရ ကဝ္မးာ အျမတ္ေ ဝစ
ုံဝာ ုဲြငမည့္ရ
္ ရတမပ္ျဖဝ္ းပ္သည္။အ္စတ အဝစရယ္ယာဳစတ္ေ ရာတဲြင္တဝ္ဝတတ္တဝ္ တစင္ ရယ္ယာမ ာ ဳစတ္ေ မပ္မမစတ္ သည္။
ဝာ ဳဲြင္ မျ တ္ေးာအဝစရယ္ယာမ ာ ဳတစအ ၿ ဝ ္္ံစ အေရအတဲြဳ္အဳတ ေလ ာ႔ု ဳစတ္ေ ေ

မပ္ျဖဝ္ းပ္သည္။ ် မာ

အဝစရယ္ယာ (၅၅)ဝစ တစင္္တစင္ ဳ (၂ )ဝစ - (၁)ဝစ အု တ အရ Bonus Share (၂)ဝစ ုံဝာ ုဲြင္မည့္ရရမ
တ ပ္ျဖဝ္ းပ္သည္။
အဝစရယ္ယာရင္မ ာ အေ ျဖင္မည့္ (၂ )လၿဝတတ္ အု တ ပၿေဝရ ္ ရယ္ယာမ ာ ဳ ္မံ ယ္ယူလတစ ဳ ေ္ာင္ရဲြဳ္ကတစင္ းပ္သည္။
ဳတစဳခမည့္းတစ႔ ရယ္ယာ ယ္ယူျုင္ ဳတစ (the “Last Day to Trade”) မတတစင္မၿ

ယ္ယူမးာ အ္စတျ

အျမတ္ေငဲြကင္မည့္ Bonus

Shares ဳတစရရတမပ္ျဖဝ္ းပ္သည္။ ဳစမၸဏၿ အေ ကင္မည့္ YSX ကင္မည့္ းဳ္္စတင္ရာ အဝစရယ္ယာရင္မ ာ ဝာရင္ ဳတစ ဝတဝဝ္ ၿ ု တ ္တဲြင္
ဳစတ္ေ မပ္မည့္ ဝစဝစေ င္ ရယ္ယာအေရအတဲြဳ္ဳတစ ္ဳ္လဳ္ဳစတ္ျ

္းဲြာ

မပ္သည္။

Bonus Share ရရတမပ္မည့္ ် မာဳတစ ေအာဳ္ အတတစင္ ေဖာ္ျ အ ္ းပ္သည္။

Record Day ရတ တစင္္စတင္ေးာ အဝစရယ္ယာအေရအတဲြဳ္

ရရတမပ္မည့္ Bonus Share

၁၉

၀

၃၉

၁

၅၅

၂

၇၇

၃

၃၀၈

၁၅

၅၀၈၀

၂၅၄

၁၁၉၂၃

၅၉၆

ဒ ရတစဳ္တာအဖဲြ႕ခ ၏ အမတ ႔အ
္ ရ
ဳဲြ ္ ဳဲြ ္
အမေ္ာင္ဒ ရတစဳ္တာ
၂ ၁၈ုစကဝ္္၊ ဇဲြ ္လ (၃ )ရဳ္

FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm

