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လက်အအောက်ခံကုမ္ပဏီမှ္ အဆိပုပြုထောားသည ် ဝယယ်မူ္ှုကိစ္စနငှ စ်္ပ်လျငာ်း၍ အ ောက်ဆက်တ ွဲ အသအိပားထတုပ်ပ ်အ ကပငောပခငာ်း 

  

ကုမ္ပဏမှီ္ ၂၀၂၂ခုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၁၂ရက် တွင ် ထုတ်ပြနခ် ဲ့သ ာသ ကပငာချက် (“ယခငသ် ကပငာချက်”) က  ု ရည်ညွှန််းသ ာ်ပြ 

ထာ်းြါ ည်၊၊ ယခငသ် ကပငာချက်တွင ် သ ာ်ပြထာ်း ညဲ့်အတ ုင််း  ွင်ဲ့ဆ ုထာ်းသ ာအ  ု်းနှုန််းမ္ျာ်း (“capitalised terms”) ည် 

(အပခာ်းသ ာအဓ ြပာယ်ပ ငဲ့ ်  တ်မှ္တ်သ ာ်ပြထာ်းပခင််းမ္ရှ လျှင)် ယခုသ ကပငာချက်တွင ် အဆ ုြါအ  ု်းနှုန််းမ္ျာ်း ည် တူညီသ ာ 

အဓ ြပာယ ် က်သရာက်ြါ ည်၊၊  

 

 တ်(စ်)ပမ္နမ်္ာအင ်က်(စ်)မ္ ဲ့(န)် အမ္ျာ်းနငှဲ့ ်က်ဆ ုင ်ညဲ့် ကုမ္ပဏလီီမ္ တက် (“ကုမ္ပဏ”ီ နငှဲ့ ် ၎င််း၏ လက်သအာက်ခ  ကုမ္ပဏခီွ မ္ျာ်း 

စုသြါင််း၍ “ကုမ္ပဏအီုြ်စု”) ဒါရ ုက်တာအ ွ ွဲ့ ည် ယခငအ်ဆ ုပြြုချကအ်ရ MGL  ည ်Singapore Exchange Securities Trading 

Limited ၏ Catalist စာရင််းမှ္ ၂၀၂၃ခုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ၊ ၁၈ရက်သန ဲ့တွင ် ထွက်ခွာခ ဲ့ပြီ်းပ စ်သ ကာင််း တငပ်ြအြ်ြါ ည်၊၊ Exit Offer  

လုြ်သဆာငခ်ျက်မ္ျာ်းအရ ကုမ္ပဏ ီည် ယခင ်MGL၏ အစုရှယ်ယာ ၄၁,၉၄၇,၄၂၇စု က ု MM2022၏ ရှယ်ယာ ၄၁,၉၄၇,၄၂၇စု ပ ငဲ့ ်

လ လှယ်လက်ခ ရရှ ရန ်သရွ်းချယ်ခ ဲ့ြါ ည်၊၊ ထ ု ဲ့အပြင ်ကုမ္ပဏ ီည် MGL၏ သင ွာ်းပ င်ဲ့ သြ်းသချပခင််းက ု သရွ်းချယ် ည်ဲ့ အပခာ်းသ ာ 

အစုရှယ်ယာရှငမ်္ျာ်းထ မှ္ အစုရယှ်ယာသြါင််း ၄၁,၇၀၄,၃၁၆စု က ု ရယူရနအ်တွက ် MM2022 တွင ် အစုရှယ်ယာသြါင််း 

၄၁,၇၀၄,၃၁၆စုပ င်ဲ့ FMI Capitalisation လုြ်သဆာငပ်ခင််းက  ု ၂၀၂၃ ခုနစ်ှ၊ သ သ ာ်ဝါရီလ၊ ၂၀ ရက်သန ဲ့တွင ်

သဆာငရွ်က်ပြီ်းစီ်းခ ဲ့ပြီပ စ်သ ကာင််း ထုတ်ပြနသ် ကညာလ ုြါ ည်။ အထက်ြါလုြ်ငန််းစဥ်မ္ျာ်း သဆာငရွ်က်ပြီ်းချ နတ်ွင ်

ယခုထုတ်သဝ ညဲ့် MM2022၏ ရှယ်ယာစုစုသြါင််း၏ ၁၆.၆၆% ခန ဲ့ပ် စ်သ ာ အစုရှယ်ယာ ၈၃,၆၅၁,၇၄၃စု က  ု ကုမ္ပဏမှီ္ 

ြ ုငဆ် ုငထ်ာ်းပြီ်းပ စြ်ါမ္ည်။   ု ဲ့ပ စ်ြါ၍ MM2022  ည် ယခုအခါတွင ်ကုမ္ပဏ၏ီ  တွ  က်ကုမ္ပဏတီစ်ခု ပ စ်ြါ ည်။ 

 

 

ဒါရုိက်တောအဖ ွဲွဲ့၏ အမိ္  ်အရ 

 

ထွန််းထွန််း 

အမ္ှုသဆာငဒ်ါရ ုက်တာ 

၂၀၂၃ ခုနစ်ှ၊ သ သ ာ်ဝါရီလ၊ ( ၂၁ ) ရက် 
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UPDATE ANNOUNCEMENT ON PROPOSED ACQUISITION BY SUBSIDIARY  

 

Reference is made to the announcement dated 12 September 2022 (the “Previous Announcement”). 

Where capitalised terms are used in this Announcement and not otherwise defined, such capitalised 

terms shall bear the same meanings as ascribed to them in the Previous Announcement. 

 
The board of directors (the “Board”) of First Myanmar Investment Public Company Limited (the 

“Company” and with its subsidiaries, the “Group”) wishes to update that pursuant to the Delisting 

Proposal, MGL has been delisted from the Catalist of the Singapore Exchange Securities Trading 

Limited on 18 January 2023. As part of the Exit Offer, the Company elected to receive 41,947,427 

ordinary shares in the capital of MM2022 (“MM2022 Shares”) in consideration of all its 41,947,427 MGL 

Shares. Further, the Company provided the Cash Consideration for the acquisition of 41,704,316 MGL 

Shares from other shareholders of MGL which has been capitalised by MM2022 through the allotment 

and issuance of 41,704,316 MM2022 Shares to the Company on 20 February 2023 (the “FMI 

Capitalisation”). Following the completion of the Exit Offer and the FMI Capitalisation, the Company 

now holds an aggregate of 83,651,743 MM2022 Shares representing approximately 16.66% of the total 

number of MM2022 Shares in issue. MM2022 is now an affiliated company of the Company.   

 

BY ORDER OF THE BOARD 

 

Tun Tun 

Executive Director 

21 February 2023 
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