
 

 

 

 

 

၂ဝ၁၉  ခ ုွႏစ ္၊  ဇန နဝါရလီ (၁၂)ရက  ေနန႔တြ  က်ြ းပ ပပလ  ပ ခခေဲသာ အထ းက်ြ းပသသ ဲ အေထတေထတ အစသ းအေဝးး၌ 

အ႔သ  ပပခခသဲသ ဲ ဆံ  း  ႔  ခ်က က်ား အသေိပးေ က ြာ ခြ း 

 ႔ (စ )  ကန ကာ အြ ဗက (စ )ကခ(ဲန ) က ကၸဏီလီကိ႔က  (“က ကၸဏီ”) ဒါရိ က ႔ာအ ခတ သသ  ၂၀၁၈ ခ  နွစ ္၊ ဒီဇြ ဘာလ (၁၄) 
ရက ေနနစတခ  ြ ဲ ထ  ႔  ပန ခခဲေသာ အထ းက်ြ းပသသ ဲ အေထတေထတ အစသ းအေဝး 
အသိေပးေ က ြာခ်က ႔တြ  ေ ာ  ပထားသသ ဲ ေအာက ေ ာ  ပပါ သာကန နွြ ဲ အထ းဆံ  း  ႔ ခ်က က်ားအား ၂၀၁၉  ခ  နွစ ္၊ 
ဇန နဝါရီလ (၁၂) ရက ေနန႔တြ  က်ြ းပ ပပလ  ပ ခခဲသသ ဲ က ကၸဏီ၏ အထ းက်ြ းပသသ ဲ အေထတေထတအစသ းအေဝးး၌ 
အစ  ရွယ ယာရွြ က်ားက လက ေထာြ ္၍ သေဘာ႔ ဆံ  း  ႔ ခခဲေ ကာြ း အသိေပးေ က ြာအပ ပါသသ ည္။  

စဥ  ဆံ  း  ႔ ခ်က  ရလဒ  

၁ည္။ အထ းဆံ  း  ႔ ခ်က  ၁ည္။ အဆိ   ပပထားေသာ က ကၸဏီ ၏  တခနစသ းပံ  အေ ခခံစသ းက်ဥ း 

အသစ ကိ   အ႔သ  ပပ ခြ း 

အ႔သ  ပပသသ  

၂ည္။ သာကန ဆံ း  ႔ ခ်က  ၂ည္။ အစ ရယွ ယာ အသစ ထ  ႔ ေဝရန  လ  ပ ပိ  ြ ခတြ ဲ အပ ုႏွြ း ခြ း အ႔သ  ပပသသ  

၃ည္။ အထ းဆံ း  ႔ ခ်က  ၃ည္။ အဆိ  ပပထားေသာ က ကၸဏီအကသ ေ ပာြ းလခ ခြ း အ႔သ  ပပသသ  

 

ဒါရိ က ႔ာအ တခ ၏ အကိန နအရ 

 

ထတန းထတန း 

အကႈေဆာြ ဒါရိ က ႔ာ 

၂ဝ၁၉ ခ ုွႏစ ္၊ ဇန နဝါရီလ (၁၂) ရက  
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RESOLUTIONS PASSED AT THE SPECIAL GENERAL MEETING HELD ON 12 JANUARY 2019 

 

The Board of Directors of First Myanmar Investment Co., Ltd. (the “Company”) wishes to announce 

that the following resolutions, which were set out in the Notice of the Special General Meeting 

(“SGM”) announced on 14 December 2018, were duly passed by a show of hands at the Company’s 

SGM held on 12 January 2019:  

No. Resolution Result 

1 Special resolution 1: Proposed adoption of the new constitution of the 

company   

Passed 

2 Ordinary resolution 2: Proposed share issue mandate Passed 

3 Special resolution 3: Proposed Change of Name of the Company Passed 

 

 

By Order of the Board  

Tun Tun  

Executive Director  

12 January 2019  
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