
 

 

 

 

  

DIGITAL MONEY MYANMAR ကမု္ပဏီလမိီ္တက ်၏ အစုရှယယ်ာရ ာင််းချခခင််း ကစိစမ္ျာ်း ပ ီ်းရခမ္ာကခ်ခင််း 

  

ဖတ်(စ်)မြနြ်ာ အငဗ်က်(စ်)ြ ဲ့(န)် အြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် ကိုြပဏလီီြ တက် (“ကမု္ပဏီ” နငှဲ့ ် ၎ငျ်ား၏ လက်အအာက်ခံ 

ကိုြပဏခီ  ြ ာျား စိုအ ေါငျ်ား၍ “ကုမ္ပဏီအ ်ုစု) ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့သည်  ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ န ိုဝငဘ်ာလ ၉ ရက်တ င ် ကိုြပဏီြှ 

ထိုတ်မ နခ် ဲ့အသာ အ ကညာခ က် (“ယခငရ် ကညာချက”်) အာျား ရည်ညွှနျ်ားလျှက ်ကိုြပဏီ  ိုင ်Digital Money Myanmar 

Company Limited (“Wave Money”) ၏ လက်က နအ်စိုရှယ်ယာ ၁၀% အာျား  Yoma Strategic Investments Ltd. 

(“YSIL”) သ ို ဲ့အရာငျ်ားခ မခငျ်ားနငှ်ဲ့ သက်ဆ ိုငသ်ည်ဲ့အဆာငရ် က်ခ က်အာျားလံိုျားပ ီျားအမြာက်ပ ီမဖစ်အ ကာငျ်ား  အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား 

အာျား အသ အ ျား အအ ကာငျ်ား ကာျားအ ် ေါသည်။  

ထ ိုသ ို ဲ့ အအရာငျ်ားအဝယ်ပ ီျားအမြာက်ပ ီျားမဖစ်၍ ကိုြပဏသီည် Wave Money တ င ်ရှယ်ယာ  ိုငဆ် ိုငြ်ှု လက်က နြ်ရှ အတာဲ့ဘ  

ကိုြပဏ၏ီ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏတီစ်ခို မဖစ်အသာ ရ ိုျားြဘဏလ်ီြ တက် (“ရုိ်းမ္ဘဏ်”) သည် Wave Money တ င ်

အစိုရှယ်ယာ ၅ %1 ဆက်လက်  ိုငဆ် ိုငထ်ာျားြည ်မဖစ်သည်။ 

ဤအ ကညာခ က်တ င ် အသံိုျားမ ြုအသာ စကာျားရ ်အဝေါဟာရြ ာျားသည် သျီားမခာျားအဓ  ပာယ်ဖ ငဲ့ဆ် ိုထာျားမခငျ်ား ြရှ  ေါက 

ကိုြပဏကီ ထိုတ်မ နခ် ဲ့အသာ ယခငအ် ကညာခ က် ေါ စကာျားရ ်ြ ာျားအတ ိုငျ်ား အဓ  ပေါယ်ဖ င်ဲ့ဆ ိုရြည် မဖစ်သည်။ 

 

ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၏အြ န ဲ့အ်ရ 

 

 

ထ နျ်ားထ နျ်ား 

အြှုအဆာငဒ်ေါရ ိုက်တာ 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊ အအာက်တ ိုဘာလ (၁၄) ရက်  
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1 ဤ အ ကညာခ က ်ထိုတ်မ နခ်  နရ်ှ  အအနအထာျား  
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COMPLETION OF SALE OF SHARES IN DIGITAL MONEY MYANMAR COMPANY LIMITED 

 

The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Company Limited (the “Company”), 
further to the announcement dated 9th November 2019 (“Previous Announcement”), wishes to 
announce that the Company has completed the disposal of its remaining 10% shareholding in Digital 
Money Myanmar Company Limited (“Wave Money”) to Yoma Strategic Investments Ltd. (“YSIL”).  

As such, the Company will no longer have any shareholding in Wave Money. Yoma Bank Limited 
(“Yoma Bank”), one of the Company’s subsidiaries, continues to hold 5%1 equity stake in Wave 
Money. 

Capitalized terms used in this announcement, unless otherwise defined herein, have the same 
meanings as used in the Previous Announcement. 

 

By Order of the Board 

Tun Tun 

Executive Director 

14th October 2020 
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1 As of this announcement.   
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