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MARKET RELEASE
5th February 2017
ISSUER: MALDIVES TRANSPORT & CONTRACTING COMPANY PUBLIC LIMITED
TRADING HALT
The securities of Maldives Transport and Contracting Company Public Limited (MTCC), will be placed
in ‘Trading Halt’ state from 6th February 2017 to 8th February 2017, pending release of an
announcement (MTCC-CORP/IU/2017/0018 dated 5th February 2017) by the company.
According to the company’s announcement, their board of directors resolved to hold an Extraordinary General Meeting (EGM) in February 2017, to seek shareholders approval for the following:
 Share split 10 for 1, decreasing face value from MVR.50 to MVR.5
 Rights Offer for existing shareholders at MVR. 62 per share
 Public Offer of unsubscribed shares at MVR. 112 per share
This trading halt is initiated by the Maldives Stock Exchange to ensure that all investors receive
adequate information about the announcement made by the company.
You may contact Maldives Stock Exchange (MSE) at phone number 3307878 for any queries relating
to this trading halt.
Thank you.
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ޙިއްޞާ ދޫކުރާ ފަރާތް :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް
ޓްރޭޑިންގް ހޯލްޓް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ޕލކ (އެމްޓީސީސީ)އިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން (އިޢްލާން

ނަމްބަރ  6 ،)MTCC-CORP/IU/2017/00018ފެބްރުއަރީ  2017އިން  8ފެބްރުއަރީ 2017ގެ ނިޔަލަށް ،އެކުންފުނީގެ
ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތްތައް ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ.
ކުންފުނިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢްލާންގައިވާ ގޮތުން ،ޙާއްޞަގޮތުން ކުރާ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ބޭއްވުމަށް،
ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގެ

ބައްދަލުވުމަކުން

ނިންމައި،

ޙިއްޞާދާރުންގެ

ހުއްދައަށް

އެދި،

ތިރީގައިވާ

ކަންތައްތައް

ހުށަހެޅުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.


ޝެއަރ ސްޕްލިޓް ،ކޮންމެ ( 1އެކެއް) ޙިއްޞާއަކަށް ( 10ދިހައެއް) ޙިއްޞާ އަދި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގު50 ،
(ފަންސާސް) ރުފިޔާއިން ( 5ފަހެއް) ރުފިޔާއަށް ދަށްކުރުން.



ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ރައިޓްސް އޮފަރ ކުރުން ،އަދި މިގޮތުން ޙިއްޞާއެއް ( 62ފަސްދޮޅަސް ދޭއް) ރުފިޔާއަށް
ވިއްކަން ހުށަހެޅުން.



ރައިޓްސް އޮފަރގައި ނުވިކި ހުރި ޙިއްޞާ ޢާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅުން .މިގޮތުން ،ޙިއްޞާއެއް ( 112އެއްސަތޭކަ
ބާރަ) ރުފިޔާއަށް ވިއްކަން ހުށަހެޅުން.

މިއިޢްލާންގައިވާ ޓްރޭޑިންގ ހޯލްޓު ގެނެސްފައިވަނީ ،އިންވެސްޓަރުންނަށް މިއިޢްލާންގައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއިންނެވެ.
މިއިޢްލާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކްއެކްސްޗޭންޖްގެ ނަންބަރު
 3307878އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ.
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