လက်အ ောက်ခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခု တည်အ

ောင်ခခင််း

ဖတ်(စ်)မြန်ြာ အင်ဗက်(စ်)ြဲ့(န်) အြ ာျားနင
ှ သ
် ညဲ့်ကိုြပဏလ
ီ ီြိတက် (“ကိုြပဏ”ီ နှင ်ဲ့ ၎င်ျား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏြ
ီ ာျား
ဲ့် က်ဆိိုငသ
စိုအ ေါင်ျား၍ “ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို”) ဒေါရိိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၂ခိုနစ
ှ ် ဩဂိုတ်လ ၂၃ ရက်အနတ
ဲ့ င် ရာနှုနျား် မ ညဲ့်
လက်အအာက်ခက
ံ ိုြပဏက
ီ ိို စကကာ ူနင
ိို င
် တ
ံ င် တည်အ

ိိုငဆ
် ိိုငသ
် ညဲ့်

ာင်ခဲ့အ ကာင်ျား အသိအ ျားအ ကမငာအ ် ေါသည်။

ကိုြပဏအ
ီ ြည်

Memories (2022) Pte. Limited

ကိုြပဏီ ရံိုျားစိိုက်ရာအနရာ

စကကာ ူသြမတနိင
ို င
် ံ

ည်ဝ
ဲ့ င်ပ ီျား ြတည်ရင်ျားနျားီှ အငနှင ်ဲ့

အအာက် ေါ

ိုတ်အဝပ ီျား ရှယ်ယာ

သာြန် အစိုရှယ်ယာ တစ်စို ေါဝင်သည်ဲ့
ြတည်ရင်ျားနျားီှ အင စကကာ ူ တစ်အဒေါ်လာ

အဓိကလို င
် န်ျား
ကိုြပဏြ
ီ ှ

အဆာင်ရက်ြည်ဲ့

ရည်ရယ်

ာျားသည်။

အမခာျားအသာ ရင်ျားနျားီှ မြြှု ်နြ
ံှ ှု ကိုြပဏီ
ရင်ျားနျားီှ မြြှု ်နြ
ံှ ှုတခ ိြှုွဲ့အာျား

လို ်အဆာင်ရန်အတက်

ဤလက်အအာက်ခံ

ကိုြပဏက
ီ ိို

အသံိုျားမ ြှုရန်

ဒေါရိိုက်တာအဖွဲ့၏ အြိနအ
် ဲ့ ရ

န်ျား

န်ျား

အြှုအဆာင်ဒေါရိိုက်တာ
၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်
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_________________________________________________________________________________

INCORPORATION OF SUBSIDIARY
_________________________________________________________________________________
The board of directors (the “Board”) of First Myanmar Investment Public Company Limited (the
“Company” and with its subsidiaries, the “Group”) wishes to announce that the Company has
established the following wholly-owned subsidiary in Singapore on 23 August 2022:Name of company
Place of incorporation
Issued and paid-up share capital
Principal Activity

:
:
:
:

Memories (2022) Pte. Limited
Singapore
S$1 comprising 1 ordinary share
Other holding companies (Investment Holding)

The Company intends to use this entity as a holding company for the Group’s selected investment.

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director
12 September 2022
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