ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ခရီသြားလုုပ္ငန္းရင္္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမမ
ႈ ်ား ေနာက္ဆုံးအေျခအေနအား ထုတ္ျပန္ျခင္း

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့ န္) ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲမ်ား စုေပါင္း၍
“ကုမၸဏီ အုပ္စ”ု ) ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္အားရည္ၫႊန္း၍
ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ယခု ေၾကျငာခ်က္ကို
ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ယခုေၾကျငာခ်က္ပါ
စကားရပ္မ်ားသည္
ယခင္ေၾကျငာခ်က္ပါ
စကားရပ္မ်ားအတိုင္း
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စကၤာပူစေတာ့အိတခ
္ ်ိန္း (SGX) ၏ Catalist Board စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ SHC သည္ Target Company
ျဖစ္ေသာ MM Myanmar Pte. Ltd. အား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သာမန္ထက္ထူးကဲေသာအေထြေထြအစည္းအေ၀း (“SHC EGM“) ၌ အစု႐ယ
ွ ္ယာ႐ွင္မ်ား၏
ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍လည္း SGX ၏ Catalist Board တြင္ ၂၀၁၇
ခုႏွစ္၊ ႏု၀
ိ င္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ SHC မွ အသိေပးေၾကညာၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္ႏွင့္ SHC
EGM အစည္းအေ၀း အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ SGX ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ http://www.sgx.com တြင္
၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ ပါသည္။
Memories Group

MM Myanmar Pte. Ltd. သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ (Target Businesses) မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထား
သည္။ ဤေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်ိနတ
္ ြင္ FMI ကုမၸဏီသည္ MM Myanmar Pte. Ltd. ၏ အစု႐ယ
ွ ္ယာ ၁၅.၈%
ပိုင္ဆိုငထ
္ ားပါသည္။ အထက္အပိုဒ္ပါ SHC မွ MM Myanmar Pte. Ltd. ကို ဝယ္ယူျခင္းကိစၥရပ္ကို္ SHC EGM တြင္
၎၏အစု႐ယ
ွ ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွ အထေျမာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေနာက္
၀ယ္ယူမအ
ႈ တြက္ SHC မွ FMI ကုမၸဏီသို႕ ၎၏ သာမန္အစု႐ယ
ွ ္ယာ ၄၁,၉၄၇,၄၂၆
အား ထုတ္ေ၀ၿပီး
ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ FMI ကုမၸဏီအေနႏွင့္ SHC အား ၁၃.၆% ပိုင္ဆိုငသ
္ ြားမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္ SHC ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူၿပီးပါက
SHC ကုိ “Memories Group Limited“ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
Memories Group ၏ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ စီမခ
ံ န္႕ခြဲေရးအဖဲြ႕

Memories Group ကုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္
စီမခ
ံ န္႕ခြဲေရးအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Memories Group ၏ Executive Chairman အျဖစ္ FMI ကုမၸဏီအုပ္စု ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ အားလည္းေကာင္း၊ FMI
ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းအား Non-Executive Director အျဖစ္ လည္းေကာင္း
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕တြင္ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအျပင္ Mr. Michel Novatin အား အမႈေဆာင္ဒါ႐ုက
ိ ္တာႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာ႐ွခ
ိ ်ဳပ္ (Executive Director and
Chief Executive Officer) အျဖစ္ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ခရီသြားလုပ္ငန္း၌ ၀ါရင့္အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွသူ
တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး Shaza Hotels၊ the Kempinski Hotels ႏွင့္ Monte Carlo ၿမိဳ႕႐ွိ Société des Bains de Mer စသည့္

ကမၻာ့နာမည္ႀကီး ထိပ္တန္းဟုိတယ္မ်ားအပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ ဟုိတယ္မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း၌ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)
ေက်ာ္ၾကာ စီမံခန္႔ခြဲလုပက
္ ုိင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေနာက္ Mr. Jean-Michel Romon အား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအမႈေဆာင္အရာ႐ွခ
ိ ်ဳပ္ (Chief Operating Officer)
အျဖစ္ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း
(၂၀)ေက်ာ္ၾကာ လုုပ္ကိုင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္း
ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ယခင္က “Hpa-An Lodge” ဟုိတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ “Asia Holidays” ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လည္း အဓိကစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
Memories ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Memories Group မွ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)

ပုဂံၿမိဳ႕ႏွင့္ အင္းေလးကန္ေဒသတို႔၌ “Balloons over Bagan” အမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ
မိုးပ်ံေဘာလံုးလုပ္ငန္း။
Pun Hlaing Estate (လႈိင္သာယာ) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တည္ေဆာက္ဆဲ Pun Hlaing Lodge ဟိုတယ္စီမံကိန္း
လုပ္ငန္း။
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆိုျပဳထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္း။
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ “Hpa-An Lodge” အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဟိုတယ္
လုပ္ငန္း။
Asia Holidays အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ခရီးသြားေဒသ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား။

အေရးၾကီးရက္စြဲမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြငက
္ ်င္းပမည့္ SHC EGM အစည္းအေ၀း၌ အဆုိျပဳထားေသာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကို အတည္ျပဳခ်က္ ရရွပ
ိ ါက၊ ႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈကိစၥရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
(၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားရာ လိုအပ္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းထားေသာ အခ်ိန္ဇယားမွာ
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ SHC EGM အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္

႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ယူမႈ ၿပီးစီးမည့္ခန္႔မွန္းရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္

ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ စတင္ရပ္ဆိုင္းထားမည့္ ရက္

1

SHC ႐ွယ္ယာမ်ားအား ျပည္သူမ်ား၀ယ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္
႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္စမည္႔ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္

အထက္ေဖာ္ျပပါရက္စဲြမ်ားသည္ “ခန္႔မွန္းခ်က္’’ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ႐ႏ
ွိ ုိင္သည္ကုိ အစု႐ယ
ွ ္ယာ႐ွင္မ်ား
အေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

1

SHC ၏ ႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို ႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ၿပီးစီးသည့္ရက္မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရၿပီး ထိုသို႔ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကို
Catalist Rules ႏွင့္အညီ စာရင္း၀င္ရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္ပါဝင္သည့္ ရွယ္ယာအခ်ိဳးျပည့္မွီသည့္
အခ်ိန္ကာလအထိ ၾကာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ႐ုျပဳရန္ ေဖာ္ျပခ်က္

FMI ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ အၾကံျပဳလုိသည္မွာ အထက္ပါကိစၥရပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ
သတ္မွတ္ထားသည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း
အျပည့္အ၀လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္သည္ျဖစ္၍ တထစ္ခ် ေအာင္ျမင္မည္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္မဟုတ္ဟု မယူဆရန္
အသိေပးလုိပါသည္။ ဤကိစၥရပ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ MM Myanmar Pte Ltd ၏ လက္ရွိ အစုရွယ္ယာ၀င္
ျဖစ္ေသာ FMI ကုမၸဏီ မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမွ သေဘာတူ
ထားေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အစုရယ
ွ ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ FMI ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ သတိျပဳ
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အၾကံျပဳလုိပါသ၊ည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ထုတ္ျပန္သည့္
ေၾကညာခ်က္အား လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ FMI ကုမၸဏီမွ
ဆက္လက္ထုတ္ျပန္မည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအား လည္းေကာင္း ဂ႐ုျပဳဖတ္႐ႈၾကပါရန္လည္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
အကယ္၍ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ FMI ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား
သံုးသပ္လိုပါက
ကၽြမ္းက်င္ေသာ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါရန္ အၾကံျပဳပါေၾကာင္း
အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၏အမိန္႔အရ

ထြန္းထြန္း
အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ
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