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 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
   

 :   /179(IUL)41/2020/1 އިޢުލާން ނަންބަރު

 

 އިޢުލާން 
 
 

 ބޭއްވުމާގުޅޭ  ޖަލްސާ  އާންމު  އަހަރ    ޝާއިޢުކުރުމާއި  ރިޕޯޓް  އަހަރ   2019 ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓްކޮށްފައިވާ 

 

 ރިޕޯޓް އަހަރ  ގެ 2019 ގޮތުން ލުއިދިނުމުގެ  ރެގިުއލޭޓަރ  ކުންފުނިތަަކށް ގުޅިގެން އާއި 19ކޮވިޑް         

 އަށް  2020 ޖުލައި 31 މުއްަދތު ބޭއްވުމުގެ ޖަލްސާ އާންމުއަހަރ  އަދި އަށް 2020 ޖޫން 30  މުއްދަތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ

 .އިތުރުކޮށްދ ފައެވެ  ވާނ 

 ބައެއް  ބާްއވާފައިވ ނަމަވެސް، ަޖލްސާ އާންމު އަހަރ  ޝާއިޢުޮކށް ރިޕޯޓް ރޭގައިތެ މުްއދަތު މި ކުންފުިނތަކުން ގިނަ 

 އާންމު  އަހަރ  ޝާއިޢުކުރުމަށާއި ރިޕޯޓް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި ސަބަބުން ދިމާވުމުގެ ހާަލތްތައް އެކިއެކި ވަނ  ކުންފުނިތަކަށް

 މުއްދަތު އިތުރު ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން  އޮތޯރިޓ އަށް ސަބަބުތައް މިކަމުގެ  ވަނ  ކުންފުނިތަކުން އަދި. ދަތިވެފައެވެ ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ

 .އެދިފައެވެ  ދިނުމަށް

 ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓ ޒް)  R-1050/2019ނަންބަރު  ގަާވއިދު ރިޢާޔަތްޮކށް، ސަބަބުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން 

.  ނިންމާފައެވެ ދިނުމަްށ މުއްަދތު ިއތުރު ވަނ  އޮތޯރިޓ ން  ަދުށން ގެ (ގަވާއިދު  ޒިންމާއާބެހޭ ހާމަކުރުުމގެ މަޢުލޫާމތު ފަރާތްތަކުގެ

 ކުންފުނިތަކުން  ބާއްވާފައިނުވާ މިހަތާނަށް ޖަލްސާ އާންމު އަހަރ  އަދި އިނުވާޝާއިޢުކޮށްފަ ރިޕޯޓް އަހަރ  ގެ 2019 މިގޮތުން

ނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި މަލުކުރަންޖެހޭޢަ  .އެވަނ އެވެ ތިރ ގައި ގޮތް ކަ

  ނިޔަލަށް ގެ 2020 ޖުލައި 31 – ހިސާބުތައް މާލ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި އަހަރ 

  ނިޔަލަށް ގެ 2020 އޮގަސްޓް 31 – ޖަލްސާ އާންމު އަހަރ 
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Capital Market Development Authority 

Male’, Republic of Maldives 
  

Announcement 
 

2019 Annual Report and AGM of Listed Companies: 

While most companies have met the 2019 annual report and annual general meeting timeline, 
some companies have not been able to meet the timeline granted by the Authority under 
COVID19 regulatory relief measures. These companies have submitted in writing to the 
Authority the reasons for the delay. 

After careful consideration of the reasons submitted by the companies, the Authority has 
resolved to grant additional time as follows under Securities (Continuing Disclosures and 
Obligations of Issuers) Regulation  (Number: 2019/R-1050). The details are tabulated below. 

 

Requirement CDOI COVID19 Relief 
Measures  

Additional Extension 
granted on 19th July 2020 

2019 Annual Report & 
Audited Financial Statements 

30th April 
2020 

30th June 2020  31st July 2020 

Annual General Meeting 31st May 
2020 

31st July 2020  31st August 2020 

 

19 July 2020 
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