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FMI ကုမၸဏီ ဒ ရိုက္တ အဖ႕စ သည္ Memories Group မင ္မမ္မ ဲ့္ရီ်ားသစ ်ားလုပ္ာမ္်ား က႑တစာ္ တို်ား္ ႕မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုာ္်ားအ္ဖစ္ SM
Asset Holdings Pte. Ltd. ၏ အစုရငယ္ယ ပိုာ္ဆုိာ္မႈ (၁ဝဝ%) ႏွငာ္ဲ့ Mokan (S) Pte. Ltd. ၏ အစုရငယ္ယ ပိုာ္ဆိာ
ု ္မႈ (၂ဝ%)
တိုနအ ်ား ဝယ္ယူသည္ဲ့ ကိစၥ သည္ ၂၀၁၈ ္ုုမငစ္ ေအ က္တိုု လ (၂၆) ရက္တစာ္ ေအ ာ္္မာ္ ပီ်ားေ္မ က္္ဲ့ ပီ္ဖစ္ေ က ာ္်ား
ရငယ္ယ ရငာ္မ ်ားအ ်ား အသိေပ်ား ေ က္ာ အပ္ပ သည္္။
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http://infopub.sgx.com/Apps?A=COW_CorpAnnouncement_Content&B=AnnouncementLast3MonthsSecurity&F=1TI
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၏ အစုုရငယ္ယ အသစ္မ ်ားထုုတ္ေဝေပ်ားရ္္ာ္်ားေ က ာ္ဲ့ Memories Group Ltd တစာ္ FMI
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၁္။ ဝယ္ယူမႈ ္ပီ်ားစီ်ားသည္ဲ့ေမ က္ Memories Group ၏ တို်ားပစ ်ားလ ေသ ရငယ္ယ အေရအတစက္ ္ဖစ္ေသ ၅၀၁,၆၇၀,၉၅၅ အစုု အေပၚမူတည္၍ တစက္္ က္္္ာ္်ား ္ဖစ္ပ သည္္။

