
 

 
 

ဆကစ္ပက္မုၸဏီတစ္္ ု၏ု ဝယယ္မူႈကစိၥမ  ်ား ေအ ာ္္ မာစ္စ  ္ပ်ီားစ်ီားေ က ာ်္ား အသေိပ်ားေ က္ာ ္္ာ်္ား 
 
ဖတ(္စ)္္မမ္မ အာ္္က္(စ)္မ ဲ့ (မ)္ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွငာ္ ဲ့ ၏လက္ေအ က္္္ကုမၸဏီ္စ  မ  ်ား စုေပ ာ္်ား၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) 
ဒ ႐ိုိုက္တ အဖစ ႕သည္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီ  ္ဖစ္ေသ  Memories Group Limited  (Memories Group) တစာ္ 
လုုပ္ာမ္်ားအသစ္ဝယ္ယူ္္ာ္်ားမငာ္ဲ့ စပ္လ ဥ္်ား၍ ၂၀၁၈ ္ုုမငစ္ ဇူလိုုာလ္ (၂၆) ရက္ေမနတစာ္ ထုုတ္္ပမ္္ ဲ့ေသ ေ ကည ္ က္အ ်ား 
ရည္ညႊမ္်ားက  ဆက္လက္ထုုတ္္ပမ္္္ာ္်ား ္ဖစပ္ သည္္။ ယာ္်ားေ ကည ္ က္၏ ေမ က္ဆက ္ တစ အ္ဖစ္ ယ္ုေ ကည ္ က္ကုိ 
ထုတ္္ပမ္္္ာ္်ား္ဖစ္ ပီ်ား ယ္ုေ ကည ္ က္ပ  စက ်ားရပ္မ  ်ားသည္ ယ္ာ္ေ ကည ္ က္ပ  စက ်ားရပ္မ  ်ား အတုိာ္်ား အဓိပၸ ယ္ဖစာ္ဲ့ဆုိရမည ္
္ဖစ္ပ သည္္။ 
  
FMI ကုမၸဏီ ဒ ရိုက္တ အဖ စ႕သည္ Memories Group မင ္မမ္မ ဲ့္ရီ်ားသစ ်ားလုပ္ာမ္်ား က႑တစာ္ တို်ား္  ႕မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုာ္်ားအ္ဖစ္ SM 
Asset Holdings Pte. Ltd. ၏ အစုရငယ္ယ ပိုာ္ဆုိာ္မႈ (၁ဝဝ%) ႏွငာ္ဲ့ Mokan (S) Pte. Ltd. ၏  အစုရငယ္ယ ပိုာ္ဆုိာ္မႈ (၂ဝ%)  
တိုနအ ်ား ဝယ္ယူသည္ဲ့ ကိစၥ သည္ ၂၀၁၈ ္ုုမငစ္ ေအ က္တုုို လ (၂၆) ရက္တစာ္ ေအ ာ္္မာ္ ပီ်ားေ္မ က္္ ဲ့ ပီ္ဖစ္ေ က ာ္်ား 
ရငယ္ယ ရငာ္မ  ်ားအ ်ား အသိေပ်ား ေ က္ာ အပ္ပ သည္္။  
 
သေု တူစ ္ ်ဳပ္မ  ်ားႏွငာ္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ အသိေပ်ားေ ကည ္ က္ကုိ ေအ က္ေဖ ္္ပပ  လာ္ဲ့(္)္ (Link) မငတစ္ဆာ္ဲ့ 
ဝာ္ေရ က ္ကည္ဲ့ရႈႏုိွာ္ပ သည္္။  
 
Memories Group ၏ အစုရငယ္ယ ဝယ္ယူမႈမ  ်ား္။ ္။ 

 

http://infopub.sgx.com/Apps?A=COW_CorpAnnouncement_Content&B=AnnouncementLast3MonthsSecurity&F=1TI
UG90RYMTGJ51Y&H=277c1b3ad876d794e08e43c2c080f8654d50180b53deafe03c675814212562a9 
 
FMI ကမုၸဏ၏ီ  ပိုာုဆ္ိုာုမ္ႈမ  ်ားအေပၚ အက ်ိဳ်ားသကေ္ရ ကမ္ႈ 
 
အထက္ေဖ ္္ပပ  ဝယ္ယူမႈ ကိစၥရပ္မ  ်ား ေအ ာ္္မာ္စစ   ပီ်ားစီ်ား္ ိမ္တစာ္ Memories Group Ltd အေမမငာ္ဲ့ 
လုုပ္ာမ္်ားလႊ ေ္ပ ာ္်ား ေပ်ားသူမ  ်ားအ ်ား  ၏ အစုုရငယ္ယ  အသစ္မ  ်ားထုုတ္ေဝေပ်ားရ္္ာ္်ားေ က ာ္ဲ့ Memories Group Ltd တစာ္ FMI 
ကုမၸဏီ၏ အစုုရငယ္ယ ပိုုာ္ဆိုုာ္မႈမင  ၁၁.၈၁% မင ၈.၃၆% သိုုန ေလ  ဲ့က သစ ်ား (Dilute) ပ  ္ဖစ္ေ က ာ္်ား အသိေပ်ားအပ္ပ သည္္။၁  
 
ဒ ရိုက္တ အဖစ ႕၏ အမိမ္နအရ 

 

ထစမ္်ားထစမ္်ား 

အမႈေဆ ာ္ဒ ရိုက္တ   

၂ဝ၁၈္ုႏွငစ္္၊ ေအ က္တုို  (  ၂၉  ) ရက ္
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 

 
၁္။ ဝယ္ယူမႈ ္ပီ်ားစီ်ားသည္ဲ့ေမ က္ Memories Group ၏ တုုိ်ားပစ ်ားလ ေသ  ရငယ္ယ အေရအတစက္ ္ဖစ္ေသ  ၅၀၁,၆၇၀,၉၅၅  အစုု အေပၚမူတည္၍ တစက္္ က္္္ာ္်ား ္ဖစ္ပ သည္္။ 
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