Digital Money Myanmar ကုမၸဏီ လီမတ
ိ က္ ၏ အစုရယ
ွ ယ
္ ာမ ာ်ားအာ်ား ေရာာ္်ားခ ခာ္်ား

ဖတ္(စ္) မမ္မာအာ္္က္(စ္)မ(ဲ့ မ္) ကုမၸဏီ လီမိတက္ ( “ကုမၸဏီ”ႏွွာ္ဲ့ ၎၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ ာ်ား၊ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) ၏
ဒါရိုက္တာအဖြ ႕သည္ Digital Money Myanmar Co., Ltd. (“Wave Money”) တြာ္ ပိုာ္္ိုာ႕
္ သည္ဲ့ အစုရွယ္ယာ ၃၄ % ကို
၂ဝ၁၈ ခုႏွွစ္၊ မတ္လ၊
၁၉.၄

၅ ရက္တြာ္ Yoma Strategic Investments Ltd. (“Yoma Strategic”) ႕ို႔ အေမရိကမ္ေဒဒလာ

႕မ္်ားတမ္ဖို်ား ဖာ္ဲ့ ေရာာ္်ားခ ရမ္
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အခ က္မ ာ်ားပါဝာ္႕သည္ဲ့
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ခ ်ဳပ္္ိုခၿဲ့ ပီ်ား ဖစ္ပါ႕သည္္။
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ို ရ
္ ာအခ က္အလက္မ ာ်ား
Wave Money ကုမၸဏီ ႕သည္ တယ္လီေမာ ကုမၸဏီ၊ ရို်ားမ
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ဏ္ ႏွွာ္ဲ့ FMI ကုမၸဏီ တို႔အၾကာ်ား ဖက္စပ္ေ္ာာ္ရြက္႕သည္ဲ့
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တစ္ခု ဖစ္ပါ႕သည္္။

ယခုေရာာ္်ားခ မႈမွ ရရွိေ႕ာ ောြမ ာ်ားကို Wave Money ကုမၸဏီရွယ္ယာမ ာ်ားအာ်ား FMI ကုမၸဏီမွ ဝယ္ယူစဥ္တြာ္ FMI
ကုမၸဏီႏွွာဲ့္
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တြာ္အ႕ံု်ား ပ်ဳ႕ြာ်ားရမ္ ရသည္ရြယထ
္ ာ်ားပါ႕သည္္။
႕ို႔ ဖစ္၍ စာခ ်ဳပ္အရ ဖသည္ဲ့္သည္်ားရမ္ အခ က္အလက္မ ာ်ား ၿပီ်ားစီ်ားပါက အေရာာ္်ားအဝယ္ၿပီ်ားေ မာက္ခ ိမ္တြာ္ FMI ကုမၸဏီ၏
Wave Money တြာ္ ပိုာ္္ိုာ္မႈမာွ ေအာက္ပါအတိုာ္်ား ဖစ္ပါ႕သည္္။

FMI ကုမၸဏီလီမိတက္

ေရာာ္်ားခ ခာ္်ားမ ပ်ဳမီ ပို္ာ္္ိုာ္မႈ

ေရာာ္်ားခ ၿပီ်ားေမာက္ ပိုာ္္ိုာ္မႈ
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ထသည္ဲ့႕ာ
ြ ်ား္ စဥ္်ားစာ်ား႕သည္ဲ့အခ က္မ ာ်ား
ယခု ေရာာ္်ားခ မႈ မွ FMI ကုမၸဏီ ၏ပာ္မေထာက္တိုာ္တစ္ခု ဖစ္႕သည္ဲ့

႑ာေရ်ားဝမ္ေ္ာာ္မႈ က႑တြာ္ ရာ္်ားႏွွီ်ား မွ်ဳပ္ႏွွံႏွိုာရ
္ မ္

အတြက္ ောြပာ္ောြရာ္်ားအ႕စ္မ ာ်ား ရရွိေစမသည္ ဖစ္႕သည္ဲ့အ ပာ္ FMI ကုမၸဏီ ႏွွာဲ့္ မိတ္ဖက္ ဖစ္႕သည္ဲ့ Yoma Strategic မွ
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ေရွ အလာ်ားအလာ ပိုမိုေကာာ္်ားမြမ္တို်ားတက္ဖြံ ၿဖိ်ဳ်ားမသည္ ဖစ္ပါ႕သည္္။ ယခု ေရာာ္်ားခ မႈ ႕သည္ ကုမၸဏီ ႏွွာဲ့္ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီခမ
ြ ာ်ားအေပဒ တစုံတရာ ထိခိုက္ ခာ္်ား မရွိေၾကာာ္်ား ကိုလသည္်ား FMI ကုမၸဏီမွ ႕ိရွိ မာ်ားလသည္ၿပီ်ား ဖစ္ပါ႕သည္္။

ဂရု ပ်ဳရမ္
အၿပီ်ား႕တ္႕ေ

ာတူ စာခ ်ဳပခ
္ ်ဳပ္္ိုခဲ့ၿပီ်ား ဖစ္ေ႕ာ္လသည္်ား ေရာာ္်ားခ မႈအ ပသည္ဲ့အဝၿပီ်ားစီ်ား႕သည္အထိ ္က္လက္ေ္ာာ္ရြက္ရမ္

လုပ္ာမ္်ားရပ္မ ာ်ားက မ္ရွိေမေ႕်ားေၾကာာ္်ား ဒါရိုက္တာအဖြ အေမ ဖာ္ဲ့ အစုရွယ္ယာဝာ္မ ာ်ားအာ်ား အ႕ိေပ်ားအပ္ပါ႕သည္္။ ႕ို႔ ဖစ္၍
အစုရွယ္ယာရွာ္မ ာ်ားႏွွာဲ့္
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ဂရု ပ်ဳေ္ာာ္ရြက္ၾကပါရမ္ အ႕ိေပ်ား အပ္ပါ႕သည္္။

ဒါရိုက္တာအဖြ ၏ အမိမ္ အရ

ဦ်ားထြမ္်ားထြမ္်ား
အလုပ္အမႈေ္ာာ္ ဒါရိုက္တာ
၂ဝ၁၈ ခုႏွွစ္ မတ္လ ၆ ရက္
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