ෆස්ට් කැපිටල්
සමාගම පිළිබඳ ත ොරතුරු
ෆස්ට් කැපිටල් හ ෝල්ඩින්ග්ස් පී. එල්. සී. සමාගම ත ොළඹ ව්යාපාරාර ව්සුතු වමව්මාරුත( ොත ෝසු තව්තළඳතපාරොළල යිස්සුතුග
ආය නයකි.
1980 දශ තේදී රාජ්ය ුරැකුම්පපාර්  සඳාා ුරතර ගාී  ්ාථමික  ෙතයකර රුව් ල තයස ගම ල ඹර අ ෙපාරඅ ෙද ව්නකර් ල්යය තසව්ා ාා බිුනු
තසව්ා ැකසක් යාාංකි ාා ජ්ා ය ල ර තසව්ාදාය ය ල ා් සපාරයන ආතය ජ්න බිාංුමව්ක් තයස ්රියා රස්.
්ාග්ධන න තව්තළඳතපාරොළ ආරි කරතශ උ දපාරතදසු ාා ගුතදු ්රියා් ම කිම,මඅ සුථමිාව්ර ආදාය්ප ාා ත ෝසු ආරි ආතය ජ්න ෙව්සුථමිා
ාා ගුතදු ්රියා් ම කිම,මඅ ව්්  ්ප ළමනා රස තසව්ා ාා ක
රාර ොනිට් ට රසු ටල ආතය ජ්න තුළි ල ෙපාරතග්ධන තපාර ්ගගික අ
සාාංගක  ාා ආය ට් තසව්ාදාය ය ල ා් තසව්ාව් ල සයසස්.

ෆසු ට

ිපි්ල් කරශුව්ාසය



ශ්රී යාං ා මාා බිාංුමව් මන් ල ට්යාමනය



ශ්රී යාං ා ුරැකුම්පපාර්  ාා කරට්මය ත ොක   ල සරාව් මන් ල ට්යාමනය



ඉක්රා යාං ා A - සය තරණිගතග කිම,ම ොICRA Lanka A-)

ෆස්ට් කැපිටල්

තසව්ාව් ල 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ා බැඳුම්කර

රජ්තේ ුරැකුම්පපාර් අ ්ාථමික 


ාා ්ගකරයිස්

තව්තළඳතපාරොළ තුළ ගුතදු කිම,ම.

ණයකර, වාණිජ පත්ර ා වත්කම් ුරර්ෂණණ පත්ර

ආය ට් සය තව්තළඳතපාරොළ තුළඅ මිදිා්  රුව්ුම තයසඅ රාජ්ය තනොව්න
ුරැකුම්පහි ආතය ජ්න ෙව්සුථමිා ෙපාරතග්ධන ගුතදු රුව් ල් යබා දීම.


තනො 02 ඩීල් තපාරතදසඅ
ත ොළඹ 00300
011 2 639 898 | 011 2 576 878
info@firstcapital.lk | www.firstcapital.lk

FC Capital Market ජංගම හයදුම ඩවුන්හල්ෝඩ් කරන්

යුනිට් ට්රස්ට් යහයෝජ

ෙපාරතග්ධන ක
රාර ෙරල්දල් ාරාා ව්්  ්ප ව්ර්ග කීපාරය ආතය ජ්නය ළ
ාිකි ෙ රඅ එම ෙරල්දල් ව්ෘ් යිය මාර්තග පාරත්ගශ ය ල ය්ත් 
ළමනා රසය ව්න බිකර ල ්ාතය න් ාා ාර්යෂමව් ආතය ජ්නය ෙව්සුථමිාව්ක් සපාරයස්.


හකොටස් හවහෙඳහපොෙ යහයෝජ

ෙපාරතග්ධන ආතය ජ්න දපාරත්ගශ ස් ලඅ
තයස ්නිතු රස්.


ාලීනව් සා

ාර්යෂමව් තසව්ායාීන ල සා ත ොළඹ ත ෝසු තව්තළඳතපාරොළ ෙ ර ස ලනාය යක්

වත්කම් කෙම ාකරණය

ආතය ජ්න ළමනා රස දපාරත්ගශ තසව්ාව් ල තුික ල ෙතය ජ් ස් ලතග්ධන ෙව්ශය ාව් ල් සම,යන පාරම,දිඅ ඉාය ්තිලයාර සයසන ාා
සාංකීර්ස ආතය ජ්නඅ ායාුරූපීව් සපාරයස්.


යයතනික මුල්ය පපහශන

හසවාවන්

ෙපාරතග්ධන ්ාග්ධන න තව්තළඳතපාරොළ දපාරත්ගශන තසව්ාව්අ ල්යය දපාරත්ගශ අ ආතය ජ්න
ව්ශතය ල තසව්ාව් ල සපාරයස්.

ළමනා රු සා සුථමිානග කිම,ත්ප ට්තය ිත තයුම

