කකොටස් හිමිකරුවන් සදහො වන චක්රකේඛය
හිතවත් කකොටස් හිමියනි,
සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව (Revised Exit Offer) - කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොකේ නිල ලැයිස්ුකවන් AIA
ඉන්ුවරන්ස් ලංකො පීඑේී හි සේූර්ණකයන් කෙවන ලද සොමොනය (ඡන්ද බලය සහිත) කකොටස් ස්කේච්ඡොකවන්
ඉවත්කර ෙැනීම
ඔබ දන්නො රිදි, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො පීඑේී (‘‘AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො‘‘ කහෝ ‘‘සමොෙම‘‘) මගින් 2018 අකෙෝස්ු
මස 20 වැනි දින වත්වන ලද අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීකේදී (‘‘අකෙෝස්ු 20 අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීම‘‘)
කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොකේ වතින නිකුත් කරන ලද සහ සේූර්ණකයන් කෙවන ලද සොමොනය (ඡන්ද බලය
සහිත) කකොටස් (කකොටස කහෝ කකොටස්) ස්කේච්ඡොකවන් ඉවත් කරෙැනීම සඳහො කකොටස් හිමිකරුවන්කේ
අනුමැතිය විමසන ලදී.
2001 කදසැේබර් 18 වැනි දින හො අංක 1215/2 දරන අති විකේෂ ෙැසට්
කරනු ලැබ ඇති

ත්රකේ (ඉවත් කිරීකේ නීති) ප්රකො යට

ත්

රිදි ශ්රී ලංකො සුරැකුේ හො විනිමය කකොමිසකේ නීතිරීති අනුෙමනය කරමින් 2018 අකෙෝස්ු 20

වැනි දින අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීකේදී සිදුකරන ලද අත් ඔසවො ඡන්ද විමීකේදී,
බහුතරය ලබොෙැනීකේ කයෝජනොව වයර්ථ විය. අකෙෝස්ු 20 වැනි දින

ැමිණි සංඛයොකවන් විකේෂ

ැවති අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීකේදී

කකොටස් හිමිකරුවන් විසින් ඉදිරි ත් කරන ලද මූලික කරුණ වූකේ AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකොහි ප්රධොන කකොටස්
හිමිකරු වන කහොං කකොං, වන්චායි, 1 ස්ට්බ්සස්ට්බ මාවත, 12 මහලේ සීමාසහිත AIA සමාගම (“AIA CO”) මගින්
ඉදිරිපත් කරන ලද ලකාටසකට ශ්රී ලංකා රුපියේ දහසක (රු.1,000/-) බැහැර වීලේ මිල (Exit Offer)
තීරණය කිරීලේදී සමාගලමහි අන්තර් ලේන්ීය වටිනාකම (Embedded Value) පිළිබදව සැළකිේලට කෙන
ඇති බවක් විදහො කනොදැක්කවන බවයි.
සමොෙකමහි කකොටස් වල වටිනොකම තක්කස්රු කිරීකේදී අන්තර් කක්න්ීය වටිනොකම යන සංකේ ය අදොළ කනොවන
බවට AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො පීඑේී හි අධයක්ෂක මණ්ඩලය (‘‘මණ්ඩලය‘‘) මතයක් දැරුවද, සමොෙකමහි
ආයුෙණක ෆ්රෑන්ක් මුන්කරෝ මහතො කවතින් අන්තර් කක්න්ීය වටිනොකම (Embedded Value) මත

දනේව ස්වොධීන

වෘත්ීයමය ආයුෙණන තක්කස්රුකරණයක් සිදුකරමින් කකොටස් හිමිකරුවන්කේ අවධොනය කයොමුවූ කරුණ
සලකො බැලීමට අධයක්ෂක මණ්ඩලය ීරණය කකේය. කමම තක්කස්රුකරණය ප්රයිස්කවෝටර්හවුස් කූ ර්ස් වරලත්
ෙණකොධිකොරීවරුන් (M/s PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants) විසින් විමර් නය කකොට වලංගු බවට
නිර්කේ

කකරිණි. තවද, අධයක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ීමොසහිත කැපිටේ එලොයන්ස්

ොර්ට්නර්ස් (Capital Alliance

Partners Limited) කවතින් 2018 ජූලි 23 වැනි දිනට සමොෙකේ කකොටසක වටිනොකම පිළිබඳ ස්වොධින වෘත්ීයමය
තක්කස්රුකරණ විමර් න වොර්තොවක් ලබොෙත් අතර එහි 2019 ක බරවොරි 28 වැනි දිනට යොවත්කොලීන කරන ලද
වොර්තොවක්ද ලබො ෙනු ලැබිණි. තවදුරටත් කැපිටේ එලොයන්ස්

ොර්ට්නර්ස්හි තක්කස්රුකරණය පිළිබද ස්වොධින

වෘත්ීයමය විමර් නයක් අර්න්ස්ට් ඇන්් යංේ වරලත් ෙණකොධිකොරීවරුන් (M/s Ernst & Young, Chartered
Accountants) කවතින් ද ලබොෙැනීමටද අධයක්ෂක මණ්ඩලය කටයුු කකේය. කමම එක් එක් තක්කස්රුකරණයන්
මගින් (අන්තර් කක්න්ීය වටිනොකම (Embedded Value)

මත සිදු කරන ලද තක්කස්රුකරණයන්ද ඇුළත්ව)

තහවුරු කරන ලේකේ 2018 අකෙෝස්ු 20 අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීකේදී AIA CO මගින් ඉදිරි ත් කරන ලද එක්
කකොටසකට රුපියේ 1,000/- වූ බැහැර වීකේ මිල (Exit Offer) සමොෙකේ කකොටස් සදහො සොධොරණ වූ, සහ තවදුරටත්
සොධොරණ මිලක් බවයි.
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තත්ත්වය එලස්ට්බ තිබියදීත්, අධ්යේෂක මණ්ඩලය විසින් AIA CO ලවතින් ලකාටසකට ශ්රී ලංකා රුපියේ
ලදදහස්ට්බ පන්සීයක (රු.2,500/-) ක සංල ෝධිත බැහැරවීලේ මිලේ (සංල ෝධිත බැහැරවීලේ ලයෝජනාව)
ලබා ලගන ඇත.
අධයක්ෂක මණ්ඩලය දැන්, අදොළ කකොටස් හිමියන්කේ සහ නියොමන අනුමැීන්ට යටත්ව, කකොටසකට ශ්රී ලංකො
රුපියේ කදදහස් න්ීයක (රු. 2,500/-) සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව මත දනේව කකොළඹ කකොටස්
කවළදක ොකේ නිල ලැයිස්ුකවන් සමොෙකේ කකොටස් ඉවත් කරෙැනීම සදහො කකොටස් හිමිකරුවන්කේ අනුමැතිය
අකේක්ෂො කරයි.
ඉහත කරුණ සේබන්ධකයන් කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොල කවත 2019 ක බරවොරි 28 වැනි දින නිකේදනයක් නිකුත්
කකොට ඇත. ශ්රී ලංකො සුරැකුේ හො විනිමය කකොමිසකේ නීතිරීති හො කරගුලොසි ප්රකොරව, කකොළඹ කකොටස්
කවළදක ොල මගින් 2019 මොර්ු 01 දින සිට බල ැවැත්කවන රිදි අදොළ කකොටස් සේබන්ධව ෙනුකදනු අත්හිටුවීමක්
නවනු ලැබ ඇත.
කමම චක්රකේඛය මගින්, සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව, කයෝජිත රිදි කකොටස් කවළදක ොකලන් සමොෙකේ
කකොටස් ඉවත් කිරීම, සහ 2019 මොර්ු 27 වැනි දින කමම අරමුණ උකදසො ැවැත්වීමට කයෝජිත අති විකේෂ මහො
සභො රැස්වීම සේබන්ධකයන් වැදෙත් වන විස්තර ප්රකො යට ත් කකකර්.
කමම චක්රකේඛය හො සමෙොමීව ඔබට කියවො බැලිය හැකි අමතර විස්තර (කමම චක්රකේඛය අවසොනකේ ලැයිස්ුෙත
කකොට ඇති රිදි) කඩිනමින් ඔබ කවත ලැබීමට සැලැස්කවනු ඇත. තවද, කකොටස් හිමිකරුවන්කේ හසුව තකො
කමම එක් එක් අමතර කේඛනයන්හි මෘදු පිට ත් කමන්ම කමම චක්රකේඛකයහි සිංහල හො කදමළ රිවර්තනයන්ද
AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො කවබ් අඩවිකයහි ළ කකකරනු ඇත. කකකස්වුවද කමම චක්රකේඛකයහි බලොත්මක පිට ත
වනුකේ ඉංග්රීසි පිට තයි. රිවර්තිත චක්රකේඛකයහි දෘඩ පිට තක් ලබොෙැනීමට අව ය කකොටස් හිමිකරුවන්
කවතින් ඉේලො සිටිනු ලබන්කන්, 2019 මොර්ු 25 වැනි දිනට ක ර ඕනෑම කොර්යොලයීය දිනයක ක .ව. 8.30 සිට .ව.
5.00 දක්වො AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො දුරකථන අංක (0094) 112310761 ඔස්කස්, විධොයක නිලධොරිනී, අමැන්ඩො
අකබ්ගුණකස්කර අමතන කලස කහෝ LKE_comsec@aia.com කවත ඊ කේේ ණිවුඩයක් කයොමු කරන කලසයි.
සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව සේබන්ධකයන් කේු සහෙත සහ දැනුවත්භොවකයන් යුු විනිේචයක් කවත
එළඹීම උකදසො, කමම චක්රකේඛය සහ ඉහත සදහන් කරන ලද අමතර කේඛන* (ලද සු) සැළකිලිමත්ව විමර් නය
කකොට කමහි සදහන් කරුණු පිළිබද ස්වොධීන මොර්කෙෝ කේ යන් කකකරහි කයොමු වන කමන් කකොටස් හිමිකරුවන්
කවත කමයින් උ කදස් කදනු ලැකබ්.

1.

ස්ට්බලේච්ඡාලවන් ලකාටස්ට්බ ඉවත් කිරීම සදහා වන පසුබිම සහ ලේතු

2018 ජූලි 25 වැනි දිනැති කකොටස් හිමිකරුවන් කවත වූ ක ර චක්රකේඛකයහි (සමොෙකේ කවබ් අඩවිකේ දක්වො ඇති )
කකොටස් හිමිකරුවන් හට විස්තරොත්මකව ැහැදිලි කරන ලද රිදි, 2017 ඔක්කතෝබර් 19 වැනි දින බලොත්මක වූ
2017 අංක 23 දරන රක්ෂණ කර්මොන්තය විධිමත් කිරීකේ (සංක ෝධන) නත (රක්ෂණ සංක ෝධන නත) මගින්,
කිසියේ කේශීය රක්ෂණ සමොෙමක කකොටස් වලින් අවම ව කයන් සියයට අසූ හක් (85%) කලෝක විනිමය
සේකේලනකයහි (World Federation of Exchanges) සොමොජිකත්වය සහිත කකොටස් කවළදක ොලක කහෝ ශ්රී ලංකො රක්ෂණ
නියොමන කකොමිෂන් සභොව (රක්ෂණ නියොමන කකොමිසම) විසින් පිළිෙත් කවනත් එවැනි සංවිධොනයක ලැයිස්ුෙත
විකේශීය මේ සමොෙමක් සු කේ නේ හො රක්ෂණ නියොමන කකොමිසම මගින් පිළිෙත් කසසු විකේෂිත වොර්තො කිරීකේ
ක්රියො ටි ොටීන් සේූර්ණ කරන්කන් නේ එවැනි කේශීය රක්ෂණ සමොෙේ කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොකේ
ලැයිස්ුෙත කිරීකේ අව යතොවකයන් නිදහස් කිරීකේ අධිකොරී බලය රක්ෂණ නියොමන කකොමිසම කවත වරන
ලදී.

AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො යනු ීමොසහිත AIA සමූහකේ (AIA සමූහය) (AIA Group Limited) සොමොජිකකයකි. AIA සමූහය,
කවුන්ටරය හරහො ෙනුකදනු කකකරන ඇමරිකොනු තැන් ු ලදු ත් සහිත (මට්ටම 1), කකොටස් කක්ත අංක 1299
යටකත් කලෝක විනිමය සේකේලනකයහි (World Federation of Exchanges) සොමොජිකයකු වන, ීමොසහිත කහොංකකොං
කකොටස් කවළද කළහි ප්රධොන පුවරුකේ ලැයිස්ුෙතය (කකොටස් සංකක්තය “AAGIY”). AIA සමූහය සහ එහි
රි ොලිතයන්, AIA CO ද (AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො හි 97.16% ක බලොත්මක කකොටස් හිමිකොරීත්වයක් සහිත)
ඇුළත්ව, කවළදක ොල ප්රොේධනිතය අනුව වි ොලතම මහජන ලැයිස්ුෙත ආසියො
සමූහය වන අතර එය ආසියො

ොන්තිකර ජීවිත රක්ෂණ

ොන්තිකර කළො කේ කවළදක ොල 18 ක කමකහයුේ කටයුු සිදුකරයි. AIA

ඉන්ුවරන්ස් ලංකොද ඇුළත්ව ස්වකීය

රි ොලිතයන් සේබන්ධකයන් AIA සමූහය මගින් භොවිත කකකරන මූලික

කමකහයුේ ආකෘතිය වනුකේ, ස්වකීය කස්වොලොභීන්, ප්රජොව සහ සමූහය කවත සමස්තයක් ව කයන් ප්රතිලොභ
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අත්වන

රිදි වයො ොරකේ ලොභ ප්රති ආකයෝජනය සදහො රදවො ෙනිමින්, දිගු කොලීන වටිනොකේ නිර්මොණය කිරීම

සදහො අවධොනය කයොමු කළ හැකි වන

රිදි ූර්ණ හිමිකොරීත්වය සහිත

රි ොලිතයන් ඔස්කස් වයො ොර කටයුු

වල නිරත වීමයි. AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො හි කයෝජිත කකොටස් ඉවත් කරෙැනීකේ ක්රියොවලිය ුළින් අකේක්ෂො
කකකරනුකේ, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො ද ඉහත දක්වන ලද AIA සමූහකේ සමස්ත කමකහයුේ වුහය ුළට ෙැළක න
අයුරින් ඇුළත් කිරීමයි.
2013 දී AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො අත් ත් කරෙැනීකේ කොල රිච්කේදකේ සිටම, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො ලැයිස්ුෙත
කනොවූ සමොෙමක් ව කයන්

වත්වො කෙන යොකේ සිය අරමුණ AIA සමූහය මගින් අනොවරනය කකොට තිබුණද, එකස්

සිදුකිරීමට අක ොකහොසත් වූකේ 2011 අංක 3 දරන රක්ෂණ කර්මොන්තය විධිමත් කිරීකේ (සංක ෝධන)
සියලුම කේශීය රක්ෂණ සමොෙේ ලැයිස්ුෙත සමොෙේ බවට
2017 ඔක්කතෝබර් 19 වැනි දින

රක්ෂණ සංක ෝධන

ත්වීකේ අව යතොවයක්

නත මගින්

ැවති බැවිනි. කකකස්වුවද,

නත ක්රියොත්මක වීමත් සමෙ, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො

ලැයිස්ුෙත තත්ත්වකයන් ඉවත් කරෙැනීකේ ක්රියොවලිය ඉදිරියට කෙන යොම කකකරහි AIA සමූහකේ අවධොනය
කයොමු විය.
ඒ අනුව, ීමොසහිත කහොංකකොං කකොටස් කවළදක ොකලහි ප්රධොන පුවරුකේ AIA සමූහය (AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො හි
රම හිමිකොර සමොෙම/මේ සමොෙම) ලැයිස්ුෙත වීම

දනේ කරෙනිමින් කේශීය ලැයිස්ුෙත වීකමන් නිදහස්

වීම සදහො වන ඉහත සදහන් කරන ලද රක්ෂණ සංක ෝධන
මගින් සේූර්ණ කර රක්ෂණ නියොමන කකොමිසම සෑහීමකට

නකතහි ක්රියො ටි ොටිය AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො

ත් කකොට ඇති බැවින්, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො මගින්

2018 ජූලි 20 වැනි දින කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොල කවත අනොවරනය කරන ලද

රිදි එවැනි නිදහස් කිරීමක් හිමි

කර ෙන්නො ලදී.
අද දින වන විට මහජන කකොටස් හිමිකොරීත්වය 2.84% ක් වැනි සුලු ප්රති තයක

වතින බැවින් AIA ඉන්ුවරන්ස්

ලංකො, කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොල ලැයිස්ුෙත කිරීකේ නීතිරීති ආශ්රිත අව යතොවයක් වන අවම මහජන
කකොටස් හිමිකොරීත්වයද සපුරොලීමට අක ොකහොසත් කේ. AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො මගින් 2018 ජූලි 19 වැනි දින
කකොළඹ කකොටස් කවළද ළ කවතින් ඉහත සදහන් කරන ලද අව යතොවකයන් තොවකොලික නිදහස් වීමක්
ලබොකෙන ඇත. කකකස්වුවද, ඉහත නිදහස් කිරීකේ කොලීමොව ඉකුත් වන විටදිද ස්වකීය

ොලනකයන් ඔබ්කබහි

වතින කේු කොරණො නිසොකවන්, ඉහත සදහන් කරන ලද ලැයිස්ුෙත කිරීකේ නීතිරීති යටකත් වන අව යතොවය
සපුරොලීමට AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො අක ොකහොසත් වනු ඇත.
ශ්රී ලංකොකේ ප්රොේධන කවළද ල මත රදො ැවැත්මකින් කතොරව ශ්රී ලංකොව ුළ ඇති සිය ආකයෝජන සැලසුේ සදහො
අභයන්තර ව කයන් අරමුදේ සේ ොදනය කිරීකේ හැකියොව සමූහය සු වන බව AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො ප්රකො
කරයි. තවද, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො ද ඇුළත්ව සිය

රි ොලිතයන් සදහො වන AIA සමූහකේ කමකහයුේ ආකෘතිය

අනුව, ප්රති ආකයෝජනය සහ දිගු කොලීන වටිනොකේ නිර්මොණය සදහො ලොභය රදවො ෙැනීම කකකරහි අවධොනය
කයොමු වන අතර අනොෙතකේදීද එය එකස් සිදු වනු ඇත. AIA සමූහය මගින් AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො අත් ත් කරෙනු
ලැබූ කල සිට AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො මගින් සැළකිය යුු ලොභොං

කබදොහැරීේ සිදුකළද, 2015 දී AIA ඉන්ුවරන්ස්

ලංකො හි සොමොනය රක්ෂණ වයො ොරය බැහැර කිරීම සහ 2017 දී සිදුවූ කැපී ක කනන ක ොලී අනු ොත
සහ ශ්රී ලංකොව ුළ

වතින අවදොනම මත

හළ යොම

දනේ වූ ප්රොේධන ද්රවශීලතො අව යතොවය (Risk Based Capital solvency

regime) කේුකවන් උේෙත වූ අතිරික්තය හි ප්රතිඵලයක් ව කයන් වයතිකර්කී තත්ත්වයන්දි ඇති විය. කමකී
වයතිකර්කයන් හැරුනුකකොට, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො මගින්
හත වැටීකේ ප්රවණතොවය මගින් මනොව

ැහැදිලි වන

සුගිය වසර කිහි ය ුළ ලොභොං

නිකුත් කිරීම

රිදි, AIA සමූහකේ ප්රමුඛ අවධොනය කයොමු වනුකේ සිය

ලොභකයන් වැඩි කකොටසක් ප්රති උත් ොදනය සහ ප්රති ආකයෝජනය කකකරහි වන බවයි.
කමම තත්ත්වයන් හො

කිසිදු නීති රීතියක් මගින් AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො ලැයිස්ුෙත සමොෙමක් වීකේ

අව යතොවයක් මු කනොවීම ුළ, AIA සමූහය මගින් AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොළ
ලැයිස්ුෙත තත්ත්වකයන් ඉවත් කරෙැනීම සදහො කටයුු කිරීමට ීරණය කරනු ලබන්කන්, එවිට

රි ොලිතයක්

ව කයන් AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො හි තත්ත්වය, සිය නිකයෝජනය සහිත කවනත් කවළදක ොල පුරො AIA සමූහකේ
කමකහයුේ ආකෘතිය සමෙ නිරන්තරකයන් ෙළ නු පිණිසය.
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2.

සංල

ෝධිත බැහැරවීලේ ලයෝජනාව

AIA CO හි සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව මුදලින්, කකොටසකට ශ්රී ලංකො රුපියේ කදදහස්
). සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව අවසන් කයෝජනො කිරීම වන අතර මින්

න්ීයකි (රු. 2,500/-

සු AIA CO මගින් කිසිදු ස්කේච්ඡො

කකොටස් ඉවත් කරෙැනීකේ කයෝජනොවක් සිදු කනොකකොකර්.
ක ර සදහන් කළ

රිදි ඉතො නුදුකර්දීම ඔබ කවත ලැබීමට සලස්වනු ලබන්නො වූ AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො කවත හිමි

වූ ඉහත දක්වන ලද ස්වොධීන වෘත්ීයමය වොර්තොවන් සහ විමර් යන් මත

දනේව මුේ බැහැරවීකේ කයෝජනොව

කමදින වන විටද, කකොටස් සදහො ආකර් නීය සහ සොධොරණ මිළක් වන අතර, එහිදී සළකොබලන ලද එක් එක්
එකිකනකට කවනස් වූ සහ යොවත්කොලීන වූ කකොටස් තක්කස්රුකරණ ක්රමකේදයන් ඔස්කස් කකොටසකට කවන් කරන
ලද වටිනොකම මත අධිමිලක් නිකයෝජනය කර ඇත.
AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො සංක ෝධිත බැහැරවීකේ මිල පිළිබඳව

හත කරුණු බව ක න්වො දීමට අකේක්ෂො කරයි.

(අ) සංක ෝධිත බැහැරවීකේ මිල 2019 ක බරවොරි 28 වැනි දින අවසන් වූ මොස 12 කොල රිච්කේදය පුරො දදනික
රිමො බර තබන ලද කවළදක ොල මිල කවත 204% ක කකොටස් අධිමිලක් නිරූ නය කරයි :
(ආ) සංක ෝධිත බැහැරවීකේ මිල 2019 ක බරවොරි 28 වැනි දින අවසන් වූ මොස 12 කොල
කරන ලද ඉහළම මිලට 26% ක අධිමිලකි :

රිච්කේදය පුරො ෙනුකදනු

(ඇ) සංක ෝධිත බැහැරවීකේ මිල 2018 කදසැේබර් 31 දිකනන් අවසන් වූ කොර්ුව සදහොවන අුරු මූලයමය
ප්රකො නයන් හි වොර්තො වූ රිදි කකොටසක ශුේධ වත්කේ වටිනොකමට වඩො 311% ඉහළ මිලකි: සහ
(ඈ) ශ්රී ලංකොකේ ජීවිත රක්ෂණ ක්කේකත්රකේ සන්සන්දනය කළ හැකි සමොෙේ වලට සොකේක්ෂව, ක ොත් අෙයට මිල
සොකේක්ෂ ක්රමකේදය අනුව ීරණය කරන ලද සොධොරණ මිල මත 166% ක අධිමිල ක වී :
(ඉ) 2018 ජූනි 30 වැනි දිනට AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකොහි අන්තර් කක්න්ීය වටිනොකමට (Embedded Value) වඩො 264%
ඉහළ මිලකි.
AIA ඉන්ුවරන්ස්ට්බ ලංකාහි ලකාටස්ට්බ මිල පිළිබද විශ්ලේෂණය
2019 ක බරවොරි 28 දින අවසන් වූ මොස 12 ක කොල රිච්කේදය සදහො AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකොහි කකොටස් වල
කවළදක ොල මිල පිළිබද විමර් නයක්

හත දැක්කේ -

මොසය

ඉහළ
රු.

හළ
රු.
335.00
388.20
407.00
502.00

අවසන්
වරට
ෙනුකදනු කර ලද
රු.
384.00
400.20
500.00
524.60

දදනික
රිමො බර
තබන ලද සොමොනයය
රු.
374.59
417.81
471.37
523.44

2018 මොර්ු
2018 අප්රිකයේ
2018 මැයි
2018 ජූනි

400.00
445.00
544.00
545.00

2018 ජූලි
2018 අකෙෝස්ු
2018 සැේතැේබර්
2018 ඔක්කතෝබර්
2018 කනොවැේබර්
2018 කදසැේබර්
2019 ජනවොරි
2019 ක බරවොරි
මොස 12 කොල රිච්කේදය
2018 මොර්ු සිට 2019
ක බරවොරි

530.00
656.50
999.00
988.90
991.00
1990.00
1850.00
1889.90
1990.00

510.20
656.50
656.50
900.00
900.00
975.00
1500.00
1349.80
335.00

525.20
525.20
900.00
956.80
990.00
1707.60
1840.80
1555.00
1555.00

519.56
525.20
906.17
926.34
961.83
1544.76
1728.65
1752.14
822.33
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ප්රසිේධ වූ නවතම කතොරුරු අනුව 2018 කදසැේබර් 31 දිනට කකොටසක ශුේධ වත්කේ අෙය රු. 608.14 කි. කමම
තත්ත්වයන් ුළ අධයක්ෂක මණ්ඩලකේ අදහස වනුකේ සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොකේ සංක ෝධිත
බැහැරවීකේ මිල කකොටස් වල සොධොරණ මිල ඉක්මවන බැවින් කකොටස් හිමිකරුවන් කවත එය නිර්කේ කරන බවයි.
සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව කකොන්කේසි විරහිත වන අතර තමන්කේ නිසි රිදි ලියො දිංචි වූ කකොටස් අකලවි
කිරීමට අකේක්ෂො කරන කකොටස් හිමිකරුවන් හට කයෝජිත කකොටස් ඉවත් කිරීම සදහො අනුමැතිය ලැබීමත් සමෙ
අදොළ කයෝජනොව බොරෙත හැකි කේ. කකොටස් හිමිකරුවන්හට සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව පිළිෙැනීමට
බැඳීමක් නැත. කයෝජිත කකොටස් ඉවත් කිරීම සදහො අනුමැතිය ලැබීකමන් සුවද AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකොහි ඔවුන්කේ
අදොළ කකොටස් හිමිකොරීත්වය රදවො තබො ෙැනීමට අකේක්ෂො කරන කකොටස් හිමිකරුවන් හට එය එකස් සිදුකළ
හැකි කේ.
AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකොහි සුලුතර කකොටස් හිමිකරුවන්කේ කකොටස් අත් ත් කරෙැනීම සදහො තවදුරටත් කිසිදු
කකොටස් ඉවත් කිරීකේ කයෝජනොවක් සිදුකිරීමට AIA CO අදහස් කනොකරන බවට කකොටස් හිමිකරුවන් කවත උ කදස්
කදනු ලැකබ්. සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව ප්රතික්කේ වූ අවස්ථොවකදී තම ශ්රී ලංකොකේ ක්රියොකොරකේ
ප්රතිවHQහෙත කිරීම සඳහො කවනත් විකේ කකකරහි අවධොනය කයොමු කරන බවට AIA CO මගින් උ කදස් ලබොදී ඇත.
3 වයවස්ථොපිත සහ නියොමන ක්රියො ටි ොටිය කකකරහි අනුකූලතොවය
කමම කයෝජිත කකොටස් ඉවත් කිරීම අදොළ නීතිරීති (Delisting Rules) වලට අනුකූලව සිදු කකකර්.
ඒ අනුව, කමහි දැක්කවන 2019 මොර්ු 27 වැනි දින ැවැත්වීමට නියමිත අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීකේදී කකොටස්
හිමිකරුවන්කේ අනුමැතිය ලබොෙැනීකමන් අනුරුව, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො මගින් කයෝජිත කකොටස් ඉවත් කිරීම
සදහො අව ය සහොයක ලියකියවිලි ද සමෙ ශ්රී ලංකො සුරැක්ුේ හො විනිමය කකොමිසම කවත අයදුේ තක් කයොමු
කරන අතර, අදොළ අරමුණ ක්රියොකේ කයදවීම සදහො අදොළ වන කසසු සියලු කරුණු කකකරහි කයොමු වනු ඇත.
4 කකොටස් ඉවත් කිරීකේ බල ෑම
කකොළඹ කකොටස් කවළදක ොකේ නිල ලැයිස්ුකවන් කකොටස් ඉවත් කිරීම සේූර්ණ කිරීකමන් අනුරුව, AIA
ඉන්ුවරන්ස් ලංකො ක ොදු ලැයිස්ුෙත සමොෙමක් ව කයන් ැවීම අවසන් වන අතර එහි තත්ත්යට ීමොසහිත
සමොෙමක් (ක ොදු ලැයිස්ුෙත කනොවූ) බවට කවනස් කේ. එහි ප්රතිඵලයක් ව කයන් 2007 අංක 7 දරන සමොෙේ
නකතහි S.11 (4) වෙන්තිය ප්රකොර එහි නොමය ‘‘AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො පීඑේී‘‘ AIA Insurance Lanka PLC) කවනුවට
‘‘ීමොසහිත AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො“ (AIA Insurance Lanka Limited) යනුකවන් කවනස් කේ.
තවද, AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකොහි වර්තමොන සොංෙමික වයවස්ථොවලිය සමොෙකමහි තත්ත්වය කවනස් වූ අයුරු විදහො
දැක්කවන රිදි සංක ෝධනය කකකර්. AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො හි ලැයිස්ුෙත තත්ත්වය හො සේබන්ධ විධිවිධොන
ඉවත් කිරීම/ සංක ෝධනය කිරීම සේබන්ධකයන් වන කයෝජනො අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීම කැදවීම සඳහො
කමයට අමුණන ලද දැන්වීකමහි ඇුළත් විකේෂ කයෝජනො අංක 2 හි දැක්කේ. සොංෙමික වයවස්ථොවලිය කවත
සිදුකකකරන එවැනි සංක ෝධන, අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීකේදී කකොටස් හිමිකරුවන් විසින් සේමත කිරීකමන්
අනුරුව, 2007 අංක 07 දරන සමොෙේ නකතහි විධිවිධොන ප්රකොර සමොෙේ කරජිස්රොර් ජනරොේවරයො විසින්
නිකුත් කිරීමට නියමිත සහතික කත්රයහි සදහන් දින සිට බලොත්මක කේ.

5 අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීම
කයෝජිත කකොටස් ඉවත් කරෙැනීම සේබන්ධ කරුණු සදහො කකොටස් හිමිකරුවන්කේ අනුමැතිය ලබොෙැනීකේ
අරමුණ උකදසො වන අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීම 2019 මොර්ු 27 වැනි දින, එම දිනකේම ක . ව. 9.15 ට කැදවනු
ලැබ ඇති වොර්ෂික මහො සභො රැස්වීම අවසන් වූ වහොම කකොළඹ 7, ධර්ම ොල මොවත, අංක 92, AIA ටවර් හි, AIA
ඉන්ුවරන්ස් ලංකො (හය වැනි මහල) දී ැවැත්කේ. කේ සේබන්ධ කකොටස් හිමිකරුවන්කේ නිසි අනුමතියක්
ලබොෙැනීම සදහො අධයක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද අව ය විකේෂ කයෝජනො අති විකේෂ මහො සභො
රැස්වීම සේබන්ධ දැන්වීකමහි සදහන් කේ.
සංක ෝධිත බැහැරවීකේ කයෝජනොව, කකොටස් ඉවත් කිරීම සදහො ප්රකොශිත කයෝජිනො කකොටස් හිමිකරුවන් විසින්
සේමත කිරීමට යටත් කේ. සිය ඡන්දය කවරොකොරකයන් භොවිත කරන්කන්දැයි යන්න ීරණය කිරීම සදහො, කමහි
සදහන් කරුණු පිළිබදව ස්වොධීන විමීේ සහ කහෝ වෘත්ීය උ කදස් ලබොෙන්නො කමන් කකොටස් හිමිකරුවන්
දිරිෙැන්කේ.
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අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීම සදහො තමන් විසින්ම සහභොගී විය කනොහැකි කකොටස් හිමිකරුවන් හට ඔවුන්
කවනුකවන් සහභොගී වී ඡන්දය ප්රකො කිරීම සදහො කප්රොක්සි නිකයෝජිතකයක් ත් කිරීකේ අවසරය හිමි කේ. ඔබ
එවැනි කප්රොක්සි නිකයෝජිතයකු ත් කිරීමට අකේක්ෂො කරන්කන් නේ, කරුණොකර කප්රොක්සි ක ෝරමය නිසි රිදි
සේූර්ණ කකොට (එහි විකේෂිතව දක්වො ඇති උ කදස් අනුව), අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීම ැවැත්වීමට නියමිත
කේලොවට ැය 48 කට කනොඅඩු කොලයක් ුළ කකොළඹ 7, ධර්ම ොල මොවත, අංක 92, AIA ටවර් හි , සමොෙකමහි
ලියො දිංචි කොර්යොලයට නැවත භොර කදන්න. එවිට ඔකබ් කප්රොක්සි නිකයෝජිතයො හට රැස්වීමට සහභොගී වී ඔකබ්
උ කදස් රිදි ඔකබ් ඡන්දය ප්රකො
කළ හැකි කේ. කිසියේ කකොටස් හිමිකරුවකු ඔහුකේ/ඇයකේ කප්රොක්සි
නිකයෝජිතයො කවනුවට ඔහු/ඇය විසින්ම අති විකේෂ මහො සභො රැස්වීම සදහො සහභොගී වී ඡන්දය භොවිත කිරීමට
අකේක්ෂො කරන්කන් නේ එවැනි කකොටස් හිමිකරුවකු විසින් එයට ක රොුව කප්රොක්සි අයදුේ තක් භොර දී ැවීම
එයට බොධොවක් කනොකේ.
කමයට විේවොී,
AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො පීඑේී අධයක්ෂක මණ්ඩලකේ අණ
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2019 මොර්ු 5 වැනි දින වන විට කකොටස් හිමිකරුවන් කවත ලැබීමට සැලැස්වීමට නියමිත අමතර ලියකියවිලි*
(1) AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකො හි ප්රධොන ආයුෙණක, ෆ්රෑන්ක් මුන්කරෝ මහතො FIA (U.K.), විසින් ස යන ලද අන්තර්
කක්න්ීය වටිනොකම (Embedded Value) තක්කස්රුකරණ සහතිකකේ සොරොං ය.
(2) අන්තර් කක්න්ීය වටිනොකම (Embedded Value) තක්කස්රුකරණය පිළිබදව 2019 ක බරවොරි 28 වැනි දින
ප්රයිස්කවෝටර්හවුස්කූ ර්ස් වරලත් ෙණකොධිකොරීවරුන්කේ (M/s PricewaterhouseCoopers, Chartered
Accountants) ස්වොධීන විමර් න වොර්තොව.
(3)

ීමොසහිත කැපිටේ එලොයන්ස් ොර්ට්නර්ස් කවතින් 2018 ජූලි 23 වැනි දින නිකුත් කරන ලද ස්වොධින
තක්කස්රුකරණය සහ, 2019 ක බරවොරි 28 වැනි දින නිකුත් කරන ලද යොවත්කොලීන කරන ලද වොර්තොව.

(4) ීමොසහිත කැපිටේ එලොයන්ස් ොර්ට්නර්ස් තක්කස්රුකරණය පිළිබද අර්න්ස්ට් ඇන්් යංේ වරලත්
ෙණකොධිකොරීවරුන් (M/s Ernst & Young, Chartered Accountants) කවතින් 2019 ක බරවොරි 28 වැනි දින
නිකුත් කරන ලද ස්වොධින වෘත්ීයමය විමර් න වොර්තොකේ සොරොං ය.
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