
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් ද ෆිනෑන්ස් සමාගසේ සකොටස ්අධි මිලකට 
මිලදී සගන සනොමැත 
 

සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල (සසේ.අ.අ.) විසින් අධි මිලකට “ද ෆිනෑන්ස්” සමා ගසේ සකොටස් මිලදී 

ගත් බව මෑතකදී විරුද්ධ පක්ෂසේ එක්තරා මන්ත්රීවරසු ව විසින්  වත්පතකට කරන ලද 

ප්රකායු  සසේ.අ.අ. තරසේ ප්රතිකක්සෂේප කරි.. එි  සතය තත්ත්වු සමසසේු. 

 

(1) “ද ෆිනෑන්ස්” සමාගම විසින් 2011.01.21 දින සිු සමාගසේ සකොටස් මිලිුන 40 ක් එක් 

සකොටසක් රු.40 බැගින් මහජනතාවට නි වත් කරන ලදී (public offer).  එකී මහජන 

නි වතුසේදී සසේ.අ.අ. විසින් එම සමාගසේ සකොටස් මිලිුන 5 ක් රු.මිලිුන 200 ක 

අගුකට අුැදුේ කරන ලදී.  ඒ අනුව, සමාගම විසින් 2011.02.23 දින සාමානය සකොටස් 

4,497,600 ක් රු.179,904,000 ක අගුකට අරමුදල සවත විභාජනු කරන ලදී.  එු 

සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සදපාර්තසේන්තුව 
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සේපූර්ණ නි වතුසවන් 11.2% ක් පමණ වන අතර සසේ.අ.අ. හැරුණු විට තවත් රාජය හා 

සපෞද්ගලික ආසුෝජකුන් 2098 ක් එකී මහජන නි වතුසවන් සකොටස් මිලට ගන්නා ලදී.  

තවද, එම කාලසීමාසේදී “ද ෆිනෑන්ස්” සමාගසේ සාමානය සකොටස් රු. 40 ක පමණ 

මිලකට සකොටස් සවසෙඳසපොසෙේ අසලවි සවමින් පැවතුණි. 

 

(2) ඉහත සඳහන් සකොටස් සසේ.අ.අ. විසින් මිලදී ගනු  ලැබුසේ මහජන සකොටස් නි වතුවක් 

හරහා බැවින් එම අවස්ථාසේ කිසිදු තැරැේකරුසව ව සහෝ වි වණුේකරුසව ව එකී 

ගනුසදණුවට සේබන්ධ සනොවීු.  එම මුදල් එකී සමාගම විසින් එි  ප්රාග්ධනධනු 

තරකරගැනීම සඳහා සෘජුවම සුොදා ගන්නා ලදී. 

 

(3) ඉහත මහජන නි වතුසවන් මිලට ගත් සකොටස්වලට අමතරව සසේ.අ.අ. විසින් 2011 

සැප්තැේබර් සිට සනොවැේබර් දක්වා කාලසීමාසේදී 593,600 ක් වූ එම සමාගසේ සකොටස් 

පවත්නා සවසෙඳසපොෙ මිලට මිලදී ගනු ලැබිණි.  කිසිදු අවස්ථාවක “ද ෆිනෑන්ස්” 

සමාගසේ සකොටස් සවසෙදසපොෙ මිලට වඩා ඉහෙ මිලකට සසේ.අ.අ. විසින් මිලදී සගන 

නැත.  තවද, 2011 වර්ෂු තුෙදී එකී සමාගසේ සකොටස් 37,049,700 ක් සකොටස් 

සවසෙඳසපොෙ තුෙ රු. 43.30 ක් වූ බරිත සාමානය අගුකට ුවවමාරුවූ බව සකොටස් 

සවසෙඳසපොෙ සතොරතුරු අනුව සපනී ුි..  එු සසේවක අර්ථසාධක අරමුදල එකී 

සමාගසේ සකොටස් මිලට ගත් බරිත සාමානය අගුට වඩා ආසන්න වයසුන් 7.3% ක් 

පමණ වැඩි විු. 

 

(4) සසේවක අර්ථසාධක අරමුදසල් අදහස වනුසේ සමම සමාගසේ සුෝජිත ප්රතිකවයුහගත 

කිරීසේ ක්රිුාවලිු තුන්න් එි  ල්ලය තත්ත්වු හා කාර්ුසාධනු යක්තිකමත් වනු තතික 

බවත්, එමඟින් මැදි හා දිගු කාලසේදී සමම ආසුො ්ජනුන්සගන් ලාභා ය හා ප්රාග්ධනධන ලාභ 

වයසුන් සතුටුදාුක ප්රතිකලාභුක් අරමුදලට ලැීමමට හැකිවනු තතික බවු. 

 

(5) ඉහත කරුණු අනුව, එකී මන්ත්රීවරුා විසින් කරන ලද ස ෝදනා සාවදය හා පදනේ 

විරි තු. 

 


