
 

   
 

 

အဆ ိုျပ ဳထားသည့္္ အအိုု ရွ ္ွ ထုရွ အ္ျျအ္္ အတညျ္ပ ဳည့္ု့က္ရွ ့္္ အျဳတအ္ အို္ ္ေအထား္ခွ့္ဳုရ အသထအအိုု ရွ ္ွ ထ ွ္ွ ာသည့္ ု့ ္
အထား္ အသ အပား္ အ ့ညထျ္ွာ္း 
 
 

ျတ္(အ)္ျဳမ္ဳ ထအွ့္္(္အ)္ဳ (့မ္) ့ိုဳၸဏီလီဳ တ့္ (“့ိုဳၸဏီ”ကရွ့္ ၎၏ လ့္အအထ့္္ေ ့ိုဳၸဏီ္ ခဳ  ထားအိုအပ ွ္ား၍ 
“့ိုဳၸဏီအိုပ္အို”)္ ဒ ု ို့္တထအျခ ႕သည္  ၂ ၁၈္ိုကရအ္္၊ ဇာလ ိုွလ္ (၆)ု့္အမန႔ (“အျဳတ္အ အို ္ ခအပားဳည့္ အထုွ္ားအတည္ျပ ု့္”)္ 
(the္ “Record္ Day”)္ ုရ  ုမ့္ိုမ္အအတထ့အ တ္္  မ္ား (YSX) ၏ အအိုုရွ္ွထုရွ ္အထုွ္ားအတ ိုွ္ား ၂ ၁၈္ိုကရအ္္၊ဳတ္လ (၃၁) ု့္အမန႔ 
့ိုမ္ဆေိုားအသထ ဘ႑ထအုားကရအ္အတခ့္  အျဳတ္အ အိဳု ိုတ္အပားုမ္ ဒ ု ို့္တထဘိုတ္အျ ခ႕ဳရ ဆေိုားျျတ္ဳထားပ သည္သည္။ 
အဆ ိုပ အျဳတ္အ အို့ ို ့ိုဳၸဏီ၏ ၂ ၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ထအုားကရအ္ (“၂ ၁၈ ဘ႑ထအုားကရအ္”)္ ုလဒ္ဳ ထား ကရွ့္ အတာ ု့္ပ ိုွ္ားအတခွ္ား 
ဳိုတ္ျပမ္သခထားဳည္ျျအ္စပီား Record Day ၏ ည(၁၁)မထုီ (၅၉)ဳ မအ္တခွ္ုရ သည့္ အအိုုရွ္ွထုရွ္ ဳရတ္တဳ္ားအတ ိုွ္ား 
ဳိုတ္အ အပားဳည္ျျအ္ပ သည္သည္။  

YSX အထုွ္ားအပားအ္ ုရွ ္ားလွ္ားဳႈ အမအ္အု Record Day အထုွ္ား ွ္က ိုွ္ုမ္ အအိုုရွ္ွထုရွ္ဳ ထားအအမကရွ့္ ၂ ၁၈္ိုကရအ္္၊ဇာလ ိုွလ္ 
(၃)ု့္အမန႔္ (the္ “Last္ Day္ to္ Trade”)္ အမထ့္ဆေိုားဳထား၍ အအုထွ္ားအ ွ္ျပ လိုပ္ု ဳည္္ ျျအသ္ည္သည္။ 
ဳ ိုု့္အမထ့္ပ ိုွ္ားျျအ္သည့္ ၂ ၁၈ ္ိုကရအ္္၊ဇာလ ိုွ္လ (၄)ု့္အမန႔ (“အျဳတ္အ အို္ ခစပီားအမထ့္ု့္”)(“the္ Ex-Day”)္ ု့္အမန႔ဳရအ၍ 
အျဳတ္အ အို ဳပ သည့္္ အအ ားကႈမ္ားျျွ့္္ YSX္ အအ ား့ခ့္တခွ္အအုထွ္ားအ ွ္ျပ လိုပ္ဳည္ျျအ္ပ သည္သည္။ ဳို န႔အ ့ထွ့္ (the္ “Last္ Day္ to္ 
Trade”)္ ဳတ ိုွ္ဳ ီအအိုုရွ္ွထအုထွ္ား္ ္ ့လရ ွ္ အအိုုရွ္ွထအတခ့္ အျဳတ္အ အိုုုရ ဳည္ဳ မိုတ္ပ သည္။ 

အွခအ္ ားသ့္အသ္ေလ့္ဳရတ္အထုွ္ား (Securities Account) ဳျခွ့္လရအ္ုအသားအသထ အအိုုရွ္ွ ထုရွ္ဳ ထားအအမျျွ့္ ့ိုဳၸဏီဳရ 
ဳ မ္ားသ ဳ္ားဳထားသည့္ အဳာားအထုွ္ား (Special Account) ဳရတဆွ့္ အဆို ျပ ဳထားသည့္ အျဳတ္အ အို အထားုုရ ဳည္ျျအ္ပ သည္သည္။ 

အဳ့္ပ ့ အၥုပ္မရွ့္အပ္လ ်္ား၍ အအုားႀ့ီားအသထု့္ဳ ထားဳရထ္ အအထ့္ပ အတို ိုွ္ားျျအ္၍ အအိုုရွ္ွထုရွ္ဳ ထားအအမကရွ့့့္ 
ဂုိုျပ အအလ ိုပ သည္သည္။ 

အအ ့ထွာ္းအုထ ု့အ္ ခ 

ကရအ္ပတ္လည္အအဳခအဳခ အအည္ားအအ ား့ ွ္ားပဳည့္ု့္ ၂ ၁၈္ိုကရအ္္၊ ဇာလ ိုွ္လ (၂၉) ု့္ 

ုရွ္ွထအအုထွ္ားအ ွ္ျပ ုဳည့္္ အမထ့္ဆေိုားု့္ ၂ ၁၈္ိုကရအ္္၊ ဇာလ ိုွ္လ (၃) ု့္ 

အျဳတ္အ အို္ ခစပီားအမထ့္ု့္ ၂ ၁၈ ္ိုကရအ္္၊ ဇာလ ိုွ္လ (၄) ု့္ 

အျဳတ္အ အို္ခ အ အပားဳည့္အထုွ္ားအတည္ျပ ု့္ ၂ ၁၈္ိုကရအ္္၊ ဇာလ ို္ွ္လ (၆) ု့္ 

 

ဒ ု ို့္တထအျခ ႕၏ အဳ မ္န႔အု 

 

ဳခမ္ားဳခမ္ား 

အဳႈအဆထွ္ဒ ု ို့္တထ 

၂ ၁၈္ိုကရအ္ ဇခမ္လ (၂၆)ု့္ 
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