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လကအ် ောကခ်ံ ကမု္ပဏီမှ္  ဆ ပု ြုထောားသည့်် ဝယ်ယမူ္ှုက စ္စ  

 

ဖတ်(စ်)မြနြ်ာ အငဗ်က်(စ်)ြ ဲ့(န)် အြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် ကိုြပဏလီီြ တက် (“ကိုြပဏ”ီနငှ်ဲ့ ၎ငျ်ား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏြီ ာျား 

စိုအ ေါငျ်ား၍ “ကိုြပဏအီို ်စို”) ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့သည် ကိုြပဏ၏ီ ရာနှုနျ်ားမ ညဲ့်  ိုင ် လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏမီဖစ်သည်ဲ့ Memories 

(2022) Pte. Limited (“MM2022”) က Memories Group Limited (“MGL”) အာျား Singapore Exchange Securities Trading 

Limited ၏ Catalist စာရငျ်ားြှ ဆနဒအအလ ာက် စာရငျ်ားြှထ က်ခ ာရန ် အဆ ိုမ ြုထာျားရာ (“Delisting Proposal”) 

ယငျ်ားအဆ ိုမ ြုလ ာနငှ်ဲ့ စ ်လ ဥ်ျား၍ MM2022 နငှ်ဲ့ MGL တ ို ဲ့၏   ျားတ  အ ကညာခ က် (“  ျားတ  အ ကညာခ က်”) နငှဲ့ ် စ ်လ ဉျား၍ 

အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား အသ အ ျားအ ကမငာအ ် ေါသည်။  

 

၁။  စ္ောရငာ်းမှ္ထကွခ်ွောရန်  ဆ ပု ြုလ ော 

 

Delisting Proposal အဆ ိုမ ြုလ ာထ တ င ် MGL၏ ြတည်ရငျ်ားနှျီားအင အမဖစ် ထိုတ်အေထာျားအသာ သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျား 

(ဘဏ္ဍာတ ိုက်ရှယ်ယာြ ာျားနငှဲ့ ် MM2022 ကတ ိုက်ရ ိုက် သ ို ဲ့ြဟိုတ် သ ယ်ေ ိုက်၍  ိုငဆ် ိုငထ်ာျားအသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားြှလ  ၍) 

(“MGL၏ ရှယ်ယာြ ာျား”) အာျားလံိုျားက ို ေယ်ယ ရန ် MM2022 သည် အင သာျား (သ ို ဲ့) MM2022 ၏ သာြနအ်စိုရှယ်ယာ 

အသစ်ြ ာျားမဖင်ဲ့ လ လှယ်အ ျားမခငျ်ားမဖင်ဲ့ အ ျားအခ ရန ် အဆ ိုမ ြုထ က်အ ေါက်ကြ်ျားလှြ်ျားခ က် (“Exit Offer”)အာျား  MGL၏ 

အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အတည်မ ြုခ က်အအ ေါ် ြ တည်၍ အဆာငရ် က်သ ာျားြည် မဖစ် ေါသည်။  

 

Exit Offer အရ MGL အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအအနနငှ်ဲ့ ၎ငျ်ားတ ို ဲ့  ိုင ်MGL ၏ ရှယ်ယာြ ာျားအာျား ရှယ်ယာတစ်စိုလျှင ်- 

အင သာျား စကကာ  အဒေါ်လာ ၀.၀၄၇ မဖင်ဲ့ အရာငျ်ားခ မခငျ်ားမဖင်ဲ့လည်ျားအကာငျ်ား ("အင သာျားမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခငျ်ား ") 

(သ ို ဲ့ြဟိုတ်) 

စကကာ  အဒေါ်လာ ၀.၀၄၇ တန ် MM2022 ၏ သာြနရှ်ယ်ယာအသစ်တစ်စို (“MM2022 ၏ ရှယ်ယာအသစ်ြ ာျား”) 

အစာျားထ ိုျားရယ မခငျ်ားမဖင်ဲ့ (“ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခငျ်ား”) လည်ျားအကာငျ်ား အရ ျားခ ယ်အဆာငရ် က်ရနမ်ဖစ် ေါသည်။ 

 

ထိုတ်အေအ ျားြည်ဲ့ MM2022 ၏ ရှယ်ယာအသစ်ြ ာျားသည် ြည်သညဲ့် စအတာဲ့အ  ်ခ  နျ်ားတ ငြ် ှ စာရငျ်ားေငြ်ည်က ို လက်ရှ  

အခ  နတ် င ်လ ာထာျားမခငျ်ား ြရှ အသျား ေါ။ 

 

၂။ ကမု္ပဏီ၏ ခံဝန်ချကမ်္ျောား 

 

  ျားတ  အ ကညာခ က်ထိုတ်မ နခ်  နတ် င ်ကိုြပဏသီည် MGL ရှယ်ယာစိုစိုအ ေါငျ်ား၏ ၈.၄% ခန ဲ့က် ိုက ိုယ်စာျားမ ြုသညဲ့် MGL ရှယ်ယာ 

၄၁,၈၄၇,၄၂၇ စို က ို တ ိုက်ရ ိုက်  ိုငဆ် ိုင ်ေါသည်။  ကိုြပဏီ နငှ်ဲ့ MGL ၏ အခ  ြုွဲ့ ရှယ်ယာရှငြ် ာျား (“Undertaking 

Shareholders”)သည် MM2022 သ ို ဲ့ မ နလ်ည်ရို ်သ ြ်ျားမခငျ်ား ြမ ြုန ိုငအ်သာ ခံေနခ် က်ြ ာျား အ ျားထာျားရာ ယငျ်ားခံေနခ် က်ြ ာျား အရ 

Exit Offer က ို သအဘာတ ရနန်ငှ်ဲ့ ရှယ်ယာမဖင်ဲ့အ ျားအခ မခငျ်ားအာျား လက်ခံရန ် (“Irrevocable Undertakings”) 

ခံေနက်တ ခ ြု ်ဆ ိုထာျား ေါသည်။ ဤက ဲ့သ ို ဲ့ ခံေနက်တ ခ ြု ်ဆ ိုထာျားသညဲ့် MGL ရှယ်ယာရှငြ် ာျား အာျားလံိုျားစိုအ ေါငျ်ား၍ MGL 

ရှယ်ယာစိုစိုအ ေါငျ်ား၏ ၈၅.၂% ခန ဲ့က် ိုက ိုယ်စာျားမ ြုသညဲ့် MGL ရှယ်ယာ ၄၂၆,၉၂၈,၃၅၃စို က ို တ ိုက်ရ ိုက်  ိုငဆ် ိုငထ်ာျား ေါသည်။ 

 

ထ ို ဲ့အမ င ် MGL ၏ အင အခ ျားစာခ ြု ်က ိုငအ်ဆာငထ်ာျားသ ြ ာျား (“အင အခ ျားစာခ ြု ်က ိုငအ်ဆာငထ်ာျားသ ြ ာျား”) သည်လည်ျား 

မ နလ်ည်ရို ်သ ြ်ျားမခငျ်ား ြမ ြုန ိုငအ်သာ ခံေနခ် က်ြ ာျား အရ ၎ငျ်ားတ ို ဲ့၏ အခ ျားအင က ို MGL ရှယ်ယာြ ာျားအမဖစ်သ ို ဲ့ 

အမ ာငျ်ားလ မခငျ်ားြမ ြု ေါဟို ခံေနက်တ ခ ြု ်ဆ ိုထာျား ေါသည်။ 
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၎ငျ်ားအမ င ်MGL ၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအအနနငှ်ဲ့ အင သာျားမဖင်ဲ့အ ျားအခ မခငျ်ားအာျား အရ ျားခ ယ် ေါက MM2022 သည် Exit Offer အာျား 

ပ ီျားအမြာက်အအာငအ်ဆာငရ် က်ရနအ်တ က် ဘဏ္ဍာအရျားအရငျ်ားအမြစ်အလံိုအအလာက်ရှ ရန ် တာေနယ် ထာျား ေါသည်။ ဒအီတ က် 

ကိုြပဏအီအနနငှ်ဲ့ MM2022သ ို ဲ့ အစိုရှယ်ယာရှငအ်ခ ျားအင  (“FMI Shareholder Loan”) တစ်ရ ် ထိုတ်အ ျားရန ်သအဘာတ ထာျားပ ီျား 

၎ငျ်ား FMI Shareholder Loan က ို MM2022 ၏ အစိုရှယ်ယာ အသစ်ြ ာျားအမဖစ် အမ ာငျ်ားလ သ ာျားြည် (“FMI Capitalisation”) 

မဖစ် ေါသည်။ 

 

၃။  MM2022  ောား ကုမ္ပဏီမှ္   ုငဆ် ငုမ်္ှုခန် ့်မှ္န်ားချက ်

 

  ျားတ  အ ကမငာခ က်ထိုတ်မ နခ်  နရှ်  MGL ၏ ထိုတ်အ ျားထာျားအသာ ရှယ်ယာြတည်ရငျ်ားနှျီားအင အအ ေါ်အအမခခံ၍ Exit Offer 

လို ်အဆာငခ် က်ြ ာျားပ ီျားအမြာက်ခ  နတ် င ် MM2022 ရှ  ကိုြပဏ၏ီရှယ်ယာ  ိုငဆ် ိုငြ်ှုအခ  ြုျားသည် အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား မဖစ်ြည်ဟို 

ခန် ဲ့ြှနျ်ားထာျား ေါသည်။ 

 

   (က) အအနအထာျား (၁) – အင သာျားမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခငျ်ား အအနအထာျား - 

 အကယ်၍ - 

(၁) MGL၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအာျားလံိုျားသည် (ခံေနထ်ာျားအသာ ရှယ်ယာရှငြ် ာျားြှအ ) Exit Offer က ို လက်ခံပ ီျား 

အင သာျားမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခငျ်ားက ို အရ ျားခ ယ်မခငျ်ား၊ 

(၂) Irrevocable Undertakings နငှဲ့အ်ညီ ခံေနထ်ာျားအသာ ရှယ်ယာရှငြ် ာျားသည် Exit Offer က ို လက်ခံပ ီျား 

ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခငျ်ားက ို အရ ျားခ ယ်မခငျ်ား၊ 

(၃) FMI Shareholder Loan နငှဲ့စ် ်လ ဉျား၍ FMI Capitalisation အဆာငရ် က်ပ ီျားစီျားမခငျ်ား၊ 

 

ဤအအနအထာျားတ င ် ကိုြပဏသီည် MM2022 ရှ  သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျား စိုစိုအ ေါငျ်ား၏ ၂၃.၃% ခန ဲ့က် ို 

  ိုငဆ် ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ 

 

   (ခ) အအနအထာျား (၂) - ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခငျ်ားအအနအထာျား - 

အကယ်၍ - 

(၁) MGL၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအာျားလံိုျားသည် (ခံေနထ်ာျားအသာ ရှယ်ယာရှငြ် ာျားအ ေါအေင)် Exit Offer က ို လက်ခံ 

ပ ီျား ရှယ်ယာမဖင်ဲ့ အ ျားအခ မခငျ်ားက ို အရ ျားခ ယ်မခငျ်ား၊  

(၂) FMI Capitalisation အဆာငရ် က်ရန ်ြလ ိုအ ်မခငျ်ား။ 

 

အအနအထာျား (၂) အရ ကိုြပဏသီည် MM2022 ၏ သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျား စိုစိုအ ေါငျ်ား၏ ၈.၄% ခန ဲ့က် ို ဆက်လက် 

  ိုငဆ် ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ 

 

 

၄။  ဘဏ္ဍောအရားဆ ငုရ်ော  ကျ ြုားသကအ်ရောကမ်္ှုမ္ျောား 

 

Delisting Proposal အဆ ိုမ ြုလ ာအသာ်လည်ျားအကာငျ်ား၊ Exit Offer အသာ်လည်ျားအကာငျ်ား၊ နစှ်ရ ်စလံိုျားအသာ်လည်ျားအကာငျ်ား 

 ေါေငအ်ဆာငရ် က်ြှုြ ာျားသည် ကိုြပဏအီို ်စို၏ လို ်ငနျ်ားအဆာငတ်ာြ ာျားအအ ေါ် ဆ ိုျားက  ြုျားသက်အရာက်ြှုြ ာျားရှ ြည် ြဟိုတ် ဟို 

ခန် ဲ့ြှနျ်ားထာျား ေါသည်။ 
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၅။   အသားစ္ တ ်ချက ်လကမ်္ျောား 

 

  ျားတ  အ ကညာခ က်၏ အအသျားစ တ်အခ က်အလက်ြ ာျားက ို General Announcement: Proposed Voluntary Delisting of 

Memories Group Limited   တ င ်အလဲ့လာန ိုင ်ေါသည်။ 

 

၆။ သတ ပ ြုရန် 

 

ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့သည် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား သတ ြ ြ အစရနြ်ှာ Exit Offer ၏ အဆာငရ် က်ခ က်ြ ာျား ပ ီျားအမြာက်ရနသ်ည် 

ကက ြုတငမ်ဖညဲ့်ဆည်ျားရြညဲ့် အခ က်အလက်ြ ာျား ပ ီျားစီျားမခငျ်ားနငှ်ဲ့ Delisting Proposal အဆ ိုမ ြုလ ာအရ 

သက်ဆ ိုငရ်ာအဖ  ွဲ့အစည်ျားြ ာျားထြံှခ ငဲ့မ် ြုခ က်ရရှ ရနအ်အ ေါ်ြ တည် ေါသည်။ ထ ို ဲ့အ ကာငဲ့ ်ဤအ ကမငာခ က် ထိုတ်မ နခ်  နတ် င ် Exit 

Offer ၏ အဆာငရ် က်ခ က်ြ ာျား ပ ီျားအမြာက်ြည် (သ ို ဲ့) အဆ ို ေါ စည်ျားကြ်ျားခ က်ြ ာျားအအ ေါ် အမ ာငျ်ားလ ြှုတစ်စံိုတစ်ရာ 

မ ြုလို ်ြည်ြဟိုတ်အ ကာငျ်ား အတ အက  အာြခံခ က် ြအ ျားန ိုင ်ေါ။  

 

အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအအနမဖငဲ့ ် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို အအရာငျ်ားအေယ်ြ ာျား မ ြုလို ်ရာတ င ် အထ ျား သတ မ ြု ကရန ်

အ ကံမ ြု လ ို ေါသည်။ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအအနမဖငဲ့ ် ဤအ ကမငာခ က်က ိုအသခ ာစ ာ ဖတ်ရှုပ ီျား အဆ ိုမ ြုထာျားအသာ 

အဆာငရ် က်ခ က်ြ ာျားနငှဲ့ ်  တ်သတ်၍ ကိုြပဏြီှ အနာက်ထ ် ထိုတ်မ နြ်ညဲ့်ထိုတ်မ နခ် က်ြ ာျားက ိုလည်ျား ဂရိုတစ ိုက် ဖတ်ရှုရန ်

အ ကံမ ြုလ ို ေါသည်။ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအအနမဖငဲ့ ် ၎ငျ်ားတ ို ဲ့အဆာငရ် က်ရြညဲ့် အရာြ ာျားက ို သသံယ တစံိုတရာရှ ၍ 

အက အညီလ ိုအ ် ေါက အစိုရှယ်ယာ အက  ြုျားအဆာငြ် ာျား၊ ဘဏလ်ို ်ငနျ်ားဆ ိုငရ်ာ ညာရှငြ် ာျား၊ အရှွဲ့အနြ ာျား၊ (သ ို ဲ့)အမခာျား 

ကျွြ်ျားက င ်ညာရှင ်အ ကံအ ျား ြ ာျားနငှဲ့ ်တ ိုင ်ငအ်ဆ ျားအန ျားရန ်သတ မ ြုအစလ ို ေါသည်။ 

 
 

ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၏ အြ န ဲ့အ်ရ 

 
 
 

ထ နျ်ားထ နျ်ား 

အြှုအဆာငဒ်ေါရ ိုက်တာ 

၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၁၂) ရက် 
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