လက်အ ောက်ခံ ကုမ္ပဏီမ္ှ

ဆပု ြုထောားသည့်် ဝယ်ယမ္
ူ ှုကစ္စ

ဖတ်(စ်)မြန်ြာ အင်ဗက်(စ်)ြဲ့(န်) အြ ာျားနင
ှ သ
် ညဲ့် ကိုြပဏလ
ီ ီြတက် (“ကိုြပဏ”ီ နှင်ဲ့ ၎င်ျား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏြ
ီ ာျား
ဲ့် က်ဆိုငသ

စိုအ ေါင်ျား၍ “ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို”) ဒေါရို က်တာအဖွဲ့သည် ကိုြပဏ၏
ီ
ရာနှုနျား် မ ညဲ့် ိုင် လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏမီ ဖစ်သည်ဲ့ Memories
(2022) Pte. Limited (“MM2022”) က Memories Group Limited (“MGL”) အာျား Singapore Exchange Securities Trading
Limited

၏

Catalist

စာရင်ျားြှ

ဆနဒအအလ ာက်

စာရင်ျားြှထက်ခာရန်

ယင်ျားအဆိုမ ြုလာနှင်ဲ့ စ ်လ ဥ်ျား၍ MM2022 နှင်ဲ့ MGL တ၏
ို ဲ့

အဆိုမ ြုထာျားရာ

(“Delisting

Proposal”)

ျားတအ ကညာခ က် (“ ျားတအ ကညာခ က်”) နှင်ဲ့ စ ်လ ဉျား၍

အအာက် ေါအတိုငျား် အသအ ျားအ ကမငာအ ် ေါသည်။
၁။

စ္ောရင်ားမ္ှထက
ွ ခ
် ွောရန်

ဆပု ြုလော

Delisting Proposal အဆိုမ ြုလာထတင် MGL၏ ြတည်ရင်ျားနှျားီ အငအမဖစ် ထိုတ်အေထာျားအသာ သာြန်အစိုရှယ်ယာြ ာျား
(ဘဏ္ဍာတိုက်ရှယ်ယာြ ာျားနှင်ဲ့ MM2022 ကတိုက်ရို က် သြဟို
ို ဲ့ တ် သယ်ေိုက်၍ ိုငဆ
် ိုငထ
် ာျားအသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားြှလ၍)
(“MGL၏ ရှယ်ယာြ ာျား”) အာျားလံိုျားကို ေယ်ယရန် MM2022 သည် အငသာျား (သို)ဲ့ MM2022 ၏ သာြန်အစိုရှယ်ယာ
အသစ်ြ ာျားမဖင်ဲ့

လလှယ်အ ျားမခင်ျားမဖင်ဲ့

အ ျားအခ ရန်

အဆိုမ ြုထက်အ ေါက်ကြ်ျားလှြ်ျားခ က်

(“Exit

Offer”)အာျား

MGL၏

အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျား၏ အတည်မ ြုခ က်အအ ေါ် ြတည်၍ အဆာင်ရက်သာျားြည် မဖစ် ေါသည်။
Exit Offer အရ MGL အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအအနနှင်ဲ့ ၎င်ျားတို ဲ့ ိုင် MGL ၏ ရှယ်ယာြ ာျားအာျား ရှယ်ယာတစ်စိုလျှင် အငသာျား စကကာ အဒေါ်လာ ၀.၀၄၇ မဖင်ဲ့ အရာင်ျားခ မခင်ျားမဖင်လ
ဲ့ ည်ျားအကာင်ျား ("အငသာျားမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခင်ျား ")
(သြဟို
ို ဲ့ တ်)
စကကာ အဒေါ်လာ ၀.၀၄၇ တန် MM2022 ၏ သာြန်ရှယ်ယာအသစ်တစ်စို (“MM2022 ၏ ရှယ်ယာအသစ်ြ ာျား”)
အစာျားထျားို ရယမခင်ျားမဖင်ဲ့ (“ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခင်ျား”) လည်ျားအကာင်ျား အရျားခ ယ်အဆာင်ရက်ရန်မဖစ် ေါသည်။
ထိုတ်အေအ ျားြည်ဲ့ MM2022 ၏ ရှယ်ယာအသစ်ြ ာျားသည် ြည်သညဲ့် စအတာဲ့အ ်ခ န်ျားတင်ြှ စာရင်ျားေင်ြည်ကို လက်ရှ
အခ န်တင် လ ာထာျားမခင်ျား ြရှအသျား ေါ။
၂။

ကုမ္ပဏီ၏ ခံဝန်ချက်မ္ျောား

ျားတအ ကညာခ က်ထိုတ်မ န်ခ န်တင် ကိုြပဏသ
ီ ည် MGL ရှယ်ယာစိုစိုအ ေါင်ျား၏ ၈.၄% ခနက
် ဲ့ ိုကိုယ်စာျားမ ြုသညဲ့် MGL ရှယ်ယာ
၄၁,၈၄၇,၄၂၇ စို ကို တိုက်ရို က် ိုငဆ
် ိုင် ေါသည်။

ကိုြပဏီ နှင်ဲ့ MGL ၏ အခ ြုွဲ့ ရှယ်ယာရှငြ
် ာျား (“Undertaking

Shareholders”)သည် MM2022 သို ဲ့ မ န်လည်ရို ်သြ်ျားမခင်ျား ြမ ြုနင
ို အ
် သာ ခံေန်ခ က်ြ ာျား အ ျားထာျားရာ ယင်ျားခံေန်ခ က်ြ ာျား အရ
Exit

Offer

ကို

သအဘာတရန်နင
ှ ်ဲ့

ရှယ်ယာမဖင်အ
ဲ့ ျားအခ မခင်ျားအာျား

လက်ခံရန်

(“Irrevocable

Undertakings”)

ခံေန်ကတခ ြု ်ဆိုထာျား ေါသည်။ ဤကသ
ဲ့ ို ဲ့ ခံေန်ကတခ ြု ်ဆိုထာျားသညဲ့် MGL ရှယ်ယာရှငြ
် ာျား အာျားလံိုျားစိုအ ေါင်ျား၍ MGL
ရှယ်ယာစိုစိုအ ေါင်ျား၏ ၈၅.၂% ခနက
် ဲ့ ိုကိုယ်စာျားမ ြုသညဲ့် MGL ရှယ်ယာ ၄၂၆,၉၂၈,၃၅၃စို ကို တိုက်ရို က် ိုငဆ
် ိုငထ
် ာျား ေါသည်။
ထအမ
ို ဲ့
င်

MGL

၏

မ န်လည်ရို ်သြ်ျားမခင်ျား

အငအခ ျားစာခ ြု ်ကိုငအ
် ဆာင်ထာျားသြ ာျား
ြမ ြုနင
ို အ
် သာ

ခံေန်ခ က်ြ ာျား

အရ

(“အငအခ ျားစာခ ြု ်ကိုငအ
် ဆာင်ထာျားသြ ာျား”)
၎င်ျားတ၏
ို ဲ့

အခ ျားအငကို

MGL

သည်လည်ျား

ရှယ်ယာြ ာျားအမဖစ်သို ဲ့

အမ ာင်ျားလမခင်ျားြမ ြု ေါဟို ခံေန်ကတခ ြု ်ဆိုထာျား ေါသည်။

1

၎င်ျားအမ င် MGL ၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအအနနှင်ဲ့ အငသာျားမဖင်အ
ဲ့ ျားအခ မခင်ျားအာျား အရျားခ ယ် ေါက MM2022 သည် Exit Offer အာျား
ပ ီျားအမြာက်အအာင်အဆာင်ရက်ရန်အတက် ဘဏ္ဍာအရျားအရင်ျားအမြစ်အလံိုအအလာက်ရှရန် တာေန်ယထာျား ေါသည်။ ဒီအတက်
ကိုြပဏအ
ီ အနနှင်ဲ့ MM2022သို ဲ့ အစိုရှယ်ယာရှငအ
် ခ ျားအင (“FMI Shareholder Loan”) တစ်ရ ် ထိုတ်အ ျားရန် သအဘာတထာျားပ ီျား
၎င်ျား FMI Shareholder Loan ကို MM2022 ၏ အစိုရှယ်ယာ အသစ်ြ ာျားအမဖစ် အမ ာင်ျားလသာျားြည် (“FMI Capitalisation”)
မဖစ် ေါသည်။
၃။

MM2022

ောား ကုမ္ပဏီမ္ှ ုငဆ
် င
ု မ္
် ှုခန်မ္ှ့် န်ားချက်

ျားတအ ကမငာခ က်ထိုတ်မ န်ခ န်ရှ MGL ၏ ထိုတ်အ ျားထာျားအသာ ရှယ်ယာြတည်ရင်ျားနှျားီ အငအအ ေါ်အအမခခံ၍ Exit Offer
လို ်အဆာင်ခ က်ြ ာျားပ ီျားအမြာက်ခ န်တင် MM2022 ရှ ကိုြပဏ၏
ီ ရှယ်ယာ ိုငဆ
် ိုငြ
် ှုအခ ြုျားသည် အအာက် ေါအတိုငျား် မဖစ်ြည်ဟို
ခန်ြှဲ့ နျား် ထာျား ေါသည်။
(က)

အအနအထာျား (၁) – အငသာျားမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခင်ျား အအနအထာျား အကယ်၍ (၁)

MGL၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအာျားလံိုျားသည် (ခံေန်ထာျားအသာ ရှယ်ယာရှငြ
် ာျားြှအ ) Exit Offer ကို လက်ခံပ ီျား
အငသာျားမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခင်ျားကို အရျားခ ယ်မခင်ျား၊

(၂)

Irrevocable Undertakings နှငအ
်ဲ့ ညီ ခံေန်ထာျားအသာ ရှယ်ယာရှငြ
် ာျားသည် Exit Offer ကို လက်ခံပ ီျား
ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခင်ျားကို အရျားခ ယ်မခင်ျား၊

(၃)

FMI Shareholder Loan နှငစ
်ဲ့ ်လ ဉျား၍ FMI Capitalisation အဆာင်ရက်ပ ီျားစီျားမခင်ျား၊

ဤအအနအထာျားတင်

ကိုြပဏသ
ီ ည်

MM2022

ရှ

သာြန်အစိုရှယ်ယာြ ာျား

စိုစိုအ ေါင်ျား၏

၂၃.၃%

ခနက
် ဲ့ ို

ိုငဆ
် ိုငြ
် ည်မဖစ်သည်။
(ခ)

အအနအထာျား (၂) - ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခင်ျားအအနအထာျား အကယ်၍ (၁)

MGL၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအာျားလံိုျားသည် (ခံေန်ထာျားအသာ ရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအ ေါအေင်) Exit Offer ကို လက်ခံ
ပ ီျား ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခင်ျားကို အရျားခ ယ်မခင်ျား၊

(၂)

FMI Capitalisation အဆာင်ရက်ရန် ြလိုအ ်မခင်ျား။

အအနအထာျား (၂) အရ ကိုြပဏသ
ီ ည် MM2022 ၏ သာြန်အစိုရှယ်ယာြ ာျား စိုစိုအ ေါင်ျား၏ ၈.၄% ခနက
် ဲ့ ို ဆက်လက်
ိုငဆ
် ိုငြ
် ည်မဖစ်သည်။

၄။

ဘဏ္ဍောအရားဆင
ု ရ
် ော

ကျြုားသက်အရောက်မ္ှုမ္ျောား

Delisting Proposal အဆိုမ ြုလာအသာ်လည်ျားအကာင်ျား၊ Exit Offer အသာ်လည်ျားအကာင်ျား၊ နှစ်ရ ်စလံိုျားအသာ်လည်ျားအကာင်ျား
ေါေင်အဆာင်ရက်ြှုြ ာျားသည် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ လို ်ငန်ျားအဆာင်တာြ ာျားအအ ေါ် ဆိုျားက ြုျားသက်အရာက်ြှုြ ာျားရှြည် ြဟိုတ် ဟို
ခန်ြှဲ့ နျား် ထာျား ေါသည်။

2

၅။

အသားစ္တ် ချက် လက်မ္ျောား

ျားတအ ကညာခ က်၏ အအသျားစတ်အခ က်အလက်ြ ာျားကို General Announcement: Proposed Voluntary Delisting of
Memories Group Limited တင် အလဲ့လာနင
ို ် ေါသည်။

၆။

သတပ ြုရန်

ဒေါရို က်တာအဖွဲ့သည် ကိုြပဏ၏
ီ အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျား သတြြအစရန်ြှာ Exit Offer ၏ အဆာင်ရက်ခ က်ြ ာျား ပ ီျားအမြာက်ရန်သည်
ကကြုတင်မဖညဲ့်ဆည်ျားရြညဲ့်

အခ က်အလက်ြ ာျား

ပ ီျားစီျားမခင်ျားနှင်ဲ့

Delisting

အဆိုမ ြုလာအရ

Proposal

သက်ဆိုငရ
် ာအဖွဲ့အစည်ျားြ ာျားထံြှခငဲ့မ် ြုခ က်ရရှရန်အအ ေါ်ြတည် ေါသည်။ ထအ
ို ဲ့ ကာငဲ့် ဤအ ကမငာခ က် ထိုတ်မ န်ခ န်တင် Exit
Offer ၏ အဆာင်ရက်ခ က်ြ ာျား

ပ ီျားအမြာက်ြည် (သို)ဲ့ အဆို ေါ စည်ျားကြ်ျားခ က်ြ ာျားအအ ေါ် အမ ာင်ျားလြှုတစ်စံိုတစ်ရာ

မ ြုလို ်ြည်ြဟိုတ်အ ကာင်ျား အတအက အာြခံခ က် ြအ ျားနင
ို ် ေါ။
အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအအနမဖငဲ့် ကိုြပဏ၏
ီ
အစိုရှယ်ယာြ ာျားကို အအရာင်ျားအေယ်ြ ာျား မ ြုလို ်ရာတင် အထျား သတမ ြု ကရန်
အ ကံမ ြု

လို ေါသည်။

အဆာင်ရက်ခ က်ြ ာျားနှင်ဲ့
အ ကံမ ြုလို ေါသည်။
အကအညီလိုအ ် ေါက

အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအအနမဖငဲ့်

ဤအ ကမငာခ က်ကိုအသခ ာစာ

ဖတ်ရှုပ ီျား

အဆိုမ ြုထာျားအသာ

တ်သတ်၍ ကိုြပဏြ
ီ ှ အနာက်ထ ် ထိုတ်မ န်ြညဲ့်ထတ
ို ်မ န်ခ က်ြ ာျားကိုလည်ျား ဂရိုတစိုက် ဖတ်ရှုရန်

အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားအအနမဖငဲ့်
အစိုရှယ်ယာ

၎င်ျားတအဆာင်
ို ဲ့
ရက်ရြညဲ့်

အက ြုျားအဆာင်ြ ာျား၊

အရာြ ာျားကို

ဘဏ်လို ်ငန်ျားဆိုငရ
် ာ ညာရှငြ
် ာျား၊

သံသယ

တစံိုတရာရှ၍

အရှ ွဲ့အနြ ာျား၊

(သို)အမခာျား
ဲ့

ကျွြ်ျားက င် ညာရှင် အ ကံအ ျား ြ ာျားနှင်ဲ့ တိုင် င်အဆျားအနျားရန် သတမ ြုအစလို ေါသည်။

ဒေါရို က်တာအဖွဲ့၏ အြနအ
် ဲ့ ရ

ထန်ျားထန်ျား
အြှုအဆာင်ဒေါရို က်တာ
၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766

3

PROPOSED ACQUISITION BY SUBSIDIARY

The board of directors (the “Board”) of First Myanmar Investment Public Company Limited (the “Company” and with its
subsidiaries, the “Group”) wishes to announce that a joint announcement (the “Joint Announcement”) relating to the
proposed voluntary delisting of Memories Group Limited (“MGL”) from the Catalist of the Singapore Exchange Securities
Trading Limited (“Delisting Proposal”) has been made by MGL and Memories (2022) Pte. Limited (“MM2022”), a whollyowned subsidiary of the Company.
1.

THE DELISTING PROPOSAL

Under the Delisting Proposal, MM2022 will make an exit offer (the “Exit Offer”) in cash or new ordinary shares in MM2022,
conditional on the obtaining of certain shareholders’ approvals of MGL, to acquire all the issued ordinary shares in the capital
of MGL other than those held as treasury shares and those held, directly or indirectly, by MM2022 (“MGL Shares”).
The consideration for the Exit Offer payable by MM2022 for all the MGL Shares will be, at the election of MGL’s shareholders:
For each MGL Share:
EITHER
Singapore Dollar (“S$”) 0.047 in cash (the “Cash Consideration”).
OR
in lieu of the Cash Consideration, one (1) new ordinary share in the capital of MM2022 (the “New MM2022 Share”)
at the price of S$0.047 per New MM2022 Share (the “MM2022 Shares Consideration”).
It is not currently contemplated that the New MM2022 Shares will be listed on any securities exchange.
2.

THE COMPANY’S UNDERTAKINGS

As at the date of the Joint Announcement, the Company directly owns 41,947,427 MGL Shares representing approximately
8.4% of the total number of MGL Shares in issue. The Company and certain other shareholders of MGL (“MGL Undertaking
Shareholders”) have each given an irrevocable undertaking to MM2022 (collectively the “Irrevocable Undertakings”),
pursuant to which they have each undertaken and/or agreed to, inter alia, accept the Exit Offer and elect to receive the
MM2022 Shares Consideration as consideration for all its MGL Shares. These shareholders of MGL who have given the
Irrevocable Undertakings collectively hold an aggregate of 426,928,353 MGL Shares representing approximately 85.02% of
the total number of MGL Shares in issue.
Taking into account the Irrevocable Undertakings and an irrevocable undertaking from a bondholder of MGL (the “MGL
Bondholder”) not to convert any of its convertible bonds issued by MGL into MGL Shares, MM2022 has confirmed that it has
sufficient financial resources to satisfy in full all acceptances of the Exit Offer to the extent of cash required to pay the Cash
Consideration if elected by all other shareholders of MGL. The Company has agreed to provide shareholders’ loans to
MM2022 (the “FMI Shareholder Loan”) for the satisfying in full of such Cash Consideration and the FMI Shareholder Loan
may be capitalised into New MM2022 Shares (the “FMI Capitalisation”).
3.

THE COMPANY’S RESULTANT SHAREHOLDINGS IN MM2022

For illustrative purposes and based on the issued share capital of MGL as the date of the Joint Announcement, it is
contemplated that following the completion of the Exit Offer that the Company’s shareholding in MM2022 could be as
follows:
(a)

Scenario 1 - All Cash Consideration
Assuming that –
(i)

all shareholders of MGL, save for the MGL Undertaking Shareholders, accept the Exit Offer and elect to receive
the Cash Consideration;
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(ii) all MGL Undertaking Shareholders accept the Exit Offer and elect to receive MM2022 Shares Consideration
in accordance with the Irrevocable Undertakings; and
(iii) the FMI Capitalisation is completed in respect of the entirety of the FMI Shareholder Loan,
the Company will hold approximately 23.3% of ordinary shares of MM2022.
(b)

Scenario 2 - All MM2022 Shares Consideration
Assuming that –
(i)

all shareholders of MGL, including the MGL Undertaking Shareholders, accept the Exit Offer and elect to
receive the MM2022 Shares Consideration; and
(ii) the FMI Capitalisation is accordingly not relevant,
the Company will hold approximately 8.4% of ordinary shares of MM2022.
4.

FINANCIAL EFFECTS

The Company does not expect that its participation in the proposed Delisting Proposal and/or the Exit Offer will have any
material adverse effect on the operations of the Group.
5.

FURTHER INFORMATION

The Joint Announcement may be accessed via the following link:
General Announcement: Proposed Voluntary Delisting of Memories Group Limited

6.

CAUTIONARY STATEMENT

The Board would like to advise shareholders that the completion of the Exit Offer is subject to certain conditions being
fulfilled and including any regulatory approvals that may be required as set out under the Delisting Proposal, and there is no
certainty or assurance as at the date of this announcement that the Exit Offer contemplated in this announcement will be
completed or that no changes will be made to the terms thereof.
Shareholders are advised to exercise caution when trading and dealing in the shares of the Company. Shareholders are
advised to read this announcement and any further announcement(s) made by the Company relating to the Delisting
Proposal and/or the Exit Offer carefully. Shareholders should consult their stockbrokers, bankers, solicitors or other
professional advisers if they have any doubt about the actions they should take.

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director
12 September 2022
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