
 
 
 
 
 
 
 
လကေ်အာကခံ် က*မ,ဏီ၏ အစ*12ယယ်ာ ဝယယ်5ြခငး်92င် ့အစ*12ယယ်ာပိ*ငဆ်ိ*ငမ်>ေြပာငး်လြဲခငး် ကစိ@များ Bပီးေြမာကြ်ခငး် 

 
ဖတ်(စ)်ြမနမ်ာ အငဗ်က်(စ)်မ့ဲ(န)် အများ45င့သ်က်ဆိ9ငသ်ည့ ် က9မ;ဏလီီမိတက် (“က*မ,ဏီ” 45င့ ် ၎ငး်၏ လက်ေအာက်ခံ 

က9မ;ဏခဲွီများစ9ေပါငး်၍ “က*မ,ဏီအ*ပ်စ*) ဒါIိ9က်တာအဖဲွJသည ် ၂၀၁၉ ခ945စ ် ဇွနလ် ၁၇ ရက်၊  ၂၀၁၉ ခ945စ ်4ိ9၀ငဘ်ာ ၁၄ 

ရက် 45င့ ် ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ်  ဧVပီလ ၁၀ ရက်တိ9တွ့င ် က9မ;ဏမီ5 ထ9တ်ြပနခဲ်ေ့သာေXကညာချက်များ (စ9ေပါငး်၍ 

“ယခငေ်Cကညာချကမ်ျား” ဟ9 ရည\်]နး်ပါမည)် အား ရည\်]နး်လျက် က9မ;ဏ၏ီ လက်ေအာက်ခံ က9မ;ဏ ီ ြဖစေ်သာ 

Iိ9းမဘဏ ်လီမိတက်၏  အဆိ9ြပ^ထားေသာ အစ9_5ယ်ယာ ဝယ်ယbြခငး် 45င့ ်_5ယ်ယာပိ9ငဆ်ိ9ငမ်c ေြပာငး်လဲြခငး် ကိစdများ 

Vပီးေြမာက်Vပီ ြဖစေ်Xကာငး်  အစ9_5ယ်ယာ_5ငမ်ျားအား အသေိပး အေXကာငး်Xကားအပ်ပါသည။်  

ဤေXကညာချက်တွင ်အသံ9းြပ^ေသာစကားရပ်ေဝါဟာရများသည ်သးီြခားအဓိပ;ာယ်ဖွင့ဆ်ိ9ထားြခငး် မ_5ိပါက က9မ;ဏကီ 

ထ9တ်ြပနခဲ်ေ့သာ ယခငေ်Xကညာချက်များပါ စကားရပ်များအတိ9ငး် အဓိပ;ါယ်ဖွင်ဆ့ိ9ရမည ်ြဖစသ်ည။် 

 

၁။ Gိ* းမဘဏ်၏ အစ*12ယယ်ာ ဝယယ်5ြခငး်92င့ ်အစ*12ယယ်ာပိ*ငဆ်ိ*ငမ်> ေြပာငး်လြဲခငး် ကစိ@များ Bပီးေြမာကြ်ခငး် 

၁.၁။ ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်(၁)၊ ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်(၂) 92င့ ်မတညရ်ငး်92းီေင ွထပ်တိ*းြခငး် ကစိ@များ Bပီးေြမာကြ်ခငး် 

(က) ယခငေ်Xကညာချက်များအရ ေဆာငရွ်က်သည် ့ေဆာငရွ်က်ချက် (၁)၊ ေဆာငရွ်က်ချက် (၂) 45င့ ်မတညရ်ငး်45းီေင ွ

ထပ်တိ9းြခငး်ကိစdများ (“လ9ပ်ငနး်စဥ်များ”) သည ် ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  Vပီးေြမာက် 

Vပီြဖစေ်Xကာငး် ဝမ်းေြမာက်စွာ အသေိပးေXကြငာအပ်ပါသည။် 

(ခ)  လ9ပ်ငနး်စဥ်များVပီးေြမာက်Vပီးေနာက် Iိ9းမဘဏ၏် အစ9_5ယ်ယာပိ9ငဆ်ိ9ငမ်cသည ်ေအာက်ပါ အတိ9ငး်ြဖစပ်ါသည။် 

အစ*12ယယ်ာ12င ်

လ*ပ်ငန်းစဥမ်ျား  Bပီးေြမာကသ်ည့ ်၂၀၂၀ ြပည့်92စ ်

စကတ်ငဘ်ာလ ၃၀ ရကေ်နတ့ငွ ်Gိ* းမဘဏ်၏ 

အစ*12ယယ်ာ ပိ*ငဆ်ိ*ငမ်> 

က9မ;ဏ ီ ၆၁.၉၉% 

Yangon Land Company Limited - 

International Finance Corporation (“IFC”) ၄.၄၈% 

GIC ၁၉.၆၆% 

Norfund  ၁၀.၅၅% 

ြမနမ်ာ4ိ9ငင်သံား ပ9ဂ�လိက ရငး်45းီြမ�ပ်45သံb ၃.၃၂% 

 

(ဂ) ေဆာငရွ်က်ချက် (၂) အရ _5ယ်ယာအလဲအထပ်ြပ^လ9ပ်ေရးသေဘာတbစာချ^ပ်45င် ့ ေနာက်ဆက်တဲွြပငဆ်ငမ်c 

စာချ^ပ်တိ9အ့ရ က9မ;ဏမီ5 ရယbသည် ့ Iိ9 းမဘဏ ် အစ9_5ယ်ယာ ၆၅၁,၉၅၂ စ9အတွက် Yangon Land သိ9 ့ 



ထ9တ်ေပးမည် ့ က9မ;ဏ၏ီ အစ9_5ယ်ယာများအား Iံ9းလ9ပ်ငနး်ကိစdရပ်များေဆာငရွ်က်Vပီးချိနတွ်င ် Yangon Land 

၏ ဆ4�45င်အ့ည ီေအာက်ပါအတိ9ငး် ထ9တ်ေဝေပးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

FMI အစ*12ယယ်ာများအား လကခံ်ရ12ိမည့ ်

အဖဲွXအစညး်များ 

12ယယ်ာ အလအဲထပ် ြပYလ*ပ်ြခငး်အတကွ ်

ထ*တေ်ဝေပးသည့် FMI 12ယယ်ာများ 

Yangon Land ၁,၅၄၆,၉၄၇ 

001 Offshore Shares Limited1  ၄,၄၅၀,၀၀၀ 

စ9စ9ေပါငး် ၅,၉၉၆,၉၄၇ 

 

(ဃ)  အထက်ပါ အပိ9ဒ ်(ဂ) 45င့အ်ည ီက9မ;ဏ၏ီ အစ9_5ယ်ယာများကိ9 ထ9တ်ေဝVပီးေသာအခါ က9မ;ဏ၏ီ ထ9တ်ေဝVပီး 

ေသာ အစ9_5ယ်ယာ အေရအတွက်45င် ့ မတညရ်ငး်45းီေငတိွ9 ့ မ5ာ ေအာက်ပါ အတိ9ငး် ြဖစသ်ည ်- 

 ၂၀၂၀ မတလ် ၃၁ ရက1်2ိ 

အေနအထား 

၂၀၂၀ စကတ်ငဘ်ာ ၃၀ ရက1်2ိ 

အေနအထား 

ထ9တ်ေဝVပီး အစ9_5ယ်ယာအေရအတွက် ၂၇,၁၁၂,၇၄၇ ၃၃,၁၀၉,၆၉၄ 

မတညရ်ငး်45းီေင ွ(ကျပ်ေထာငေ်ပါငး်) ၉၃,၇၆၂,၀၅၅ ၁၈၂,၅၁၆,၈၇၁ 

 

 
ဒါIိ9က်တာအဖဲွJ၏အမိန ့အ်ရ 

 
ထနွး်ထနွး် 

အမcေဆာငဒ်ါIိ9က်တာ 

၂၀၂၀ ခ945စ၊် ေအာက်တိ9ဘာလ (၂) ရက်။ 

 

 

First Myanmar Investment Public 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 

 
1 001 Offshore Shares Limited သည် ေဟာငေ်ကာငအ်ေြခစိ/က် က/မ1ဏတီစခ်/ြဖစ6်ပီး Yangon Land က/မ1ဏ၏ီ တဲွဖက်က/မ1ဏ ီတစခ်/ 

ြဖစပ်ါသည်။  


