
1

NEWSPAPERPOST

April 2015 Ħarġa Nru.10

Editorjal...

Sinjuri membri, għaddiet Laqgħa Ġenerali Annwali oħra. Tiskanta kemm saret 
ħidma u fl’istess ħin tibqa’ tara li għad hemm ħafna x’isir. Attendew numru sabiħ 
ta’ membri u l-inkoraġġament tagħkom huwa stimolu għall-Kumitat.

F’din il-ħarġa ssibu r-Rapport Amministrattiv Annwali għall-informazzjoni ta’ 
min ma setax jattendi, kif ukoll id-diskors li għamel il-President tagħna. Bħal ma 
nagħmel dejjem nerġa’ nistieden lil kull min ikollu xi kumment  jew ilment biex 
ikellimni. Dak li nistgħu, nagħmluh. 

Ninfurmakom li żdiedu l-Kumpaniji li ltaqgħu mal-Kumitat tal-MASS, li xi wħud 
minnhom huma stess talbu li jiltaqgħu magħna. Qegħdin nibnu relazzjoni tajba ta’ 
djalogu. Hekk per eżempju, is-Segretarji tal-Kumpaniji se jaraw, kif għal sena oħra, 
jipprovaw iqassmu l-Laqgħat Ġenerali Annwali tagħhom, biex ma jkunx hemm 
uħud minnhom f’jum wieħed u agħar minhekk fl-istess ħin.

Inti x’tista’ tagħmel bħala membru? Ejja l-konferenzi, ħallas l-abbonament, 
ħajjar il-ħbieb tiegħek, sew jekk huma  investituri u wkoll jekk m’humiex, biex 
jattendu għall-konferenzi. Naqraw spiss li azzjonisti u investituri ngidmu. Kemm 
investimenti li jidhru sodi, iżda fill-fatt ma jkunux. Kellna ħafna konferenzi fejn 
il-kelliema spjegaw ir-riskji li hemm marbut ma’ kull investiment. Ma jistax ikun 
li f’sagħtejn konferenza ta’ kultant titgħallem dak li hemm bżonn; għalhekk hu 
importanti li wieħed ifittex aktar informazzjoni u jistaqsi lil min jifhem u li għandu 
esperjenza. Kif se jiddeċiedi jekk ma jkunx jaf jagħżel bejn diversi strumenti 
finanzjarji li jitressqu quddiemu? Min imur għand espert finanzjarju għal parir, 
xorta waħda, fl-aħħar mill-aħħar, jibqagħlu l-għażla f‘idejh. 

Qabel nagħlaq ninforma li din hi l-aħħar ħarġa tan-newsletter li se tintbagħat lil min 
ma ġeddidx il-ħlas tat-tessera u għalhekk m’għadux membru. Imma, din ir-rivista 
tidher fil-website tagħna: mass.org.mt  Grazzi u Tislijiet.

Lawrence Mifsud
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Laqgħa Ġenerali Annwali 25-3-2015
RAPPORT AMMINISTRATIV 2014

Skont l-A.L. 379 tal-2012, Att Dwar l-Organizzazzjonjiet Volontarji(Kap. 492), Regolamenti 
tal-2012 dwar Prospetti Annwali u Kontijiet Annwali ta’ Organizzazzjonijiet Volontarji.
F’dan ir-rapport: Il-Kummissarju jfisser - Malta Commissioner for Voluntary Organisations
L-Assoċjazzjoni jew MASS tfisser: Malta Association of Small Shareholders jew 
Assoċjazzjoni Maltija tal-Azzjonisti Minoritarji.
Kumitat ifisser: ‘il-Kumitat Eżekuttiv’ tal-Assoċjazzjoni.

IL-VIŻJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI.
L-Assoċjazzjoni  hi awtonoma u volontarja u tħares l-interessi tal-azzjonisti minoritarji 
f’kumpaniji li huma kkwotati fil-Borża ta’ Malta, kif ukoll ta’ investituri oħrajn (retail 
investors), fi Strumenti Finanzjarji oħra. Hi l-unika Assoċjazzjoni f’Malta li taħdem 
b’dan l-iskop prinċipali tagħha: li tagħti tagħrif u tagħlim siewi dwar is-Suq Finanzjarju 
Malti, biex min jinvesti jkun jista’ jagħżel bil-għaqal kif iħaddem flusu bl-anqas riskju.

II-KUMITAT 
Għaż-żmien bejn Jannar u Marzu 2014, il-membri  tal-Kumitat kienu dawn:
President –  Manwel Farrugia
Segretarju – Lawrence Mifsud.
Teżorier - Saviour  Buttigieg 
Membri: Tarcisio Barbara, Joe. C. Ciantar, Salvu Debono, Anthony Farrugia, Marianna 
Galea Xuereb, u Joe Bonett.

IL-MEMBRI
F’għeluq is-sena kien hemm ħamsa u disgħin (95) membri mħallsa u disgħa u sebgħin 
(79) li ma ħallsux. Dan għax l-Istatut ta’ qabel kien jippermetti li membri jistgħu ma 
jħallsux.

ĦIDMA TAL-KUMITAT
L-ewwel laqgħa tal-Kumitat għas-sena 2014 saret fit-8 ta’ Jannar u baqgħu jsiru 
laqgħat spissi aktar minn dak mitlub mill-Istatut. Dan biex minbarra l-ħidma normali 
tal-Assoċjazzjoni kellu jiġi diskuss tibdil radikali fl-Istatut li bih bdiet l-Assoċjazzjoni. 
Matul is-sena kollha saru 15-il laqgħa tal-Kumitat, fejn l-attendenza tal-membri tal-
Kumitat kienet tajba ħafna. 

TĦEJJIJA TA’ STATUT ĠDID.
Fil-perjodu bejn nofs is-sena 2013 sa Marzu 2014, kien għaddej konflitt serju ħafna bejn 
membru wieħed u l-membri l-oħra kollha tal-Kumitat. Dan kien minħabba nuqqas ta’ 
qbil ma’ l-emendi u żjieda li kienu qed jiġu diskussi għall-Istatut. Kien żmien diffiċli li 
ħa ħafna mill-ħin tal-laqgħat tal-Kumitat. Minkejja dan, Il-Kumitat mexa b’mod serju u 
għamel minn kollox biex ma  ssirx ħsara lill-istess Assoċjazzjoni u li setgħet ukoll iġġib 
fid-dubju l-operat tal-NGO’s l-oħra. Il-Kumitat għarraf b’dan kollu lill-Kummissarju, 
kemm waqt laqgħat miegħu u l-Uffiċċjali tiegħu, kif ukoll b’korrispondenza t’ittri. 



3

SHAREHOLDER’S NEWSApril 2015 Ħarġa Nru.10

Tana l-pariri kif insolvu din is-sitwazzjoni u l-Kummissarju għalaq il-każ f’Awwissu 
li għadda u ħareġ Certificate of Enrolement ġdid, u l-MASS setgħet tkompli bil-ħidma 
tagħha. 

LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI 2014
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali saret nhar il-Ġimgħa, 28 ta’ Marzu 2014, fi 15, Triq 
Zekka il-Belt. Fil-laqgħa tressaq l-abbozz tal-Istatut rivedut quddiem il-membri u kien 
approvat. Inqara r-Rapporti Annwali u saret l-Elezzjoni għall-membri tal-Kumitat. Id-
Dokumenti kollha ingħataw lill-Kummisssarju skont kif mitlub mill-Liġi.

KUMITAT ĠDID.
Fil-laqgħa tal-Kumitat tal-Erbgħa, 2 t’April, erba’ t’ ijiem wara l-LĠA, il-membri eletti 
għall-Kumitat, ħatru l-Uffiċċjali tal-Kumitat f’dawn il-karigi:
President –  Manwel Farrugia
Viċi President – Alfred Portelli
Segretarju – Lawrence Mifsud.
Teżorier - Saviour  Buttigieg 
Viċi-Teżorier - Joe. C. Ciantar
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi – Tarcisio Barbara
Membri - Salvu Debono, Anthony Farrugia, Cory Greenland. 

RIŻENJA TAL-PRESIDENT.
Mill-bidu tas-sena sat-12 ta’ Mejju 2014, kienu diġà saru għaxar(10) laqgħat taħt il-
Presidenza tas-Sur Manwel Farrugia. Fit-2 ta’ Lulju, il-Kumitat kontra qalbu aċċetta 
t-talba tas-Sur Farrugia li ressaq ir-riżenja tiegħu mill-kariga ta’ President minħabba 
raġuni personali. Is-Sur Farrugia mexxa b’esperjenza u għaqal kbir fiż-żmien tat-tħejjija 
tal-Istatut imsemmi hawn fuq. Il-Kumitat ried juri l-apprezzament lejh billi tah plakka 
żgħira ta’ tifkira. Minħabba din ir-riżenja, saret bidla fil-karigi tal-Membri fil-Kumitat 
kif ġej, sakemm issir elezzjoni f’din il-Laqgħa Ġenerali Annwali:

President –  Alfred Portelli
Viċi President –  Joe. C. Ciantar
Segretarju – Lawrence Mifsud.
Teżorier - Saviour  Buttigieg 
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi  – Tarcisio Barbara
Membri: Salvu Debono, Anthony Farrugia, Nutar Cory Greenland 
Membru kkoptjat – James Vella.

LAQGĦA ĠENERALI STRAORDINARJA 2014.
Din saret nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Ġunju 2014, fir-Radisson Blu Resort & Spa, San 
Ġiljan. Ir-raġuni għal din il-Laqgħa Straordinarja kienet biex issir Emenda fl-Istatut 
il-ġdid hekk kif mitlub mill-Kummissarju.  
Mill-Art. 17  Xoljiment tal-Assoċjazzjoni, inbidel sub-Artiku Nru. 3 biex titneħħa 
referenza għall-‘Community Chest Fund’ u issa ddaħħlu ll-kliem: .... lil xi waħda jew 
aktar mill-Assoċjazzjonijiet irreġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet 
Voluntarji, skont kif jiġi miftihem fl-istess Laqgħa Ġenerali li fiha jsir ix-xoljiment 
tal-Assoċjazzjoni. 
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FINANZJAMENT / FONDI
Id-dħul mill-ħlas tat-Tessera tal-membri mhux biżżejjed biex issir il-ħidma tal-
Assoċjazzjoni. Saret laqgħa mal-MEUSAC u mal-Kummissarju biex nitolbu fondi, 
iżda t-talba tagħna ġiet irrifjutata, għax m’aħniex eliġibbli skond il-kriterji stabbiliti 
biex jingħataw dawn il-fondi. Il-Kumitat ra li ma jkunx lok li nagħmlu attività pubblika 
għal ġbir ta’ fondi. Ma kellniex triq oħra ħlief dik li nitolbu l-għajnuna tal-kumpaniji 
li huma kkwotati fil-Borża ta’ Malta. Biex il-Kumitat jiżgura li l-fondi u l-kontijiet 
tal-Assoċjazzjoni jkunu taħt kontrol, it-tranżazzjonijiet kollha bdew isiru biċ-ċekk u/
jew internet banking, biex jinżammu rekords. Għalhekk inħatru 3 firmatarji, biex 2 
minnhom flimkien ikollhom jiffirmaw kull tranżazzjoni. 

IL-POST FEJN TILTAQA’ L-ASSOĊJAZZJONI.
Il-Kumitat jiltaqgħa u juża’ kmamar fil-binja tal-Moviment Azzjoni Soċjali bil-permess 
ġentili ta’ din l-NGO bħalna. Għalhekk kien wisq xieraq li l-Assoċjazzjoni tagħna tagħti 
donazzjoni spontanja biex turi apprezzament għal dan il-ġest.

KONFERENZI EDUKATTIVI GĦAL KULĦADD.
Tkomplew il-konferenzi pubbliċi. Dan sar grazzi għall-Bord tad-Diretturi tal-Island 
Hotels Group Plc u tal-International Hotels Investments Plc u tal-Middle Sea Insurance 
Plc. Saru 11-il konferenza li wħud minnhom saru fil-binja tal-Moviment Azzjoni Soċjali 
15, Triq Zekka, il-Belt Valletta. 

LAQGĦAT MA’ BORDIJIET U DIRETTURI TA’ KUMPANIJI.
Il-MASS kellha diversi laqgħat ma’ Ċermen jew Diretturi ta’diversi Kumpaniji kkwotati 
fil-Borża ta’ Malta. F’dawn il-laqgħat tressqu l-ilmenti u s-suġġerimenti tal-membri 
tagħna u sar djalogu biex jinkiseb aktar tagħrif dwar il-kumpanija. L-informazzjoni 
li ngħatajna kienet ħafna drabi kunfidenzjali u li ma stajniex inħabbruha. Fil-każ tal-
International Hotels Investments, konna strumentali biex ingħata dividend: żgħir iżda 
kien bidu. 

TAXXA FUQ ID-DIVIDEND
Il-kwistjoni tat-taxxa ta’ 35% ġiet diskussa fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat. Ġiet il-
ġurnalista Vanessa McDonalds ġurnalista tal-gazzetta Times, titkellem magħna biex 
tara kif naħsbuha aħna. F’Jannar, il-MASS  iltaqgħet mal-Ministru għall-Finanzi 
preżenti l-Onorevoli Dr. Edward Scicluna, mal-eks-Ministru l-Onorevoli Dr. Tonio 
Fenech, mal-Avukat Max Ganado  u ma’ Uffiċċjali mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. 
Għalkemm il-laqgħat servew biex l-Assoċjazzjoni issir magħrufa, ma sar l-ebda bidla 
fit-taxxa. Il-MASS ħarġet Stqarrija għall-Istampa, biex terġa’ titlob lill-Ministru 
jikkonsidra l-proposta tal-Baġit.

SEMINARS / TRAINING PROGRAMMES
Il-Kumitat ħa sehem f’4 seminars ta’ tagħlim immexxija mill-Kummissarju biex intejbu 
u nsaħħu l-ħidma personali, u kif ukoll bħala ‘team’, fil-Kumitat. Fost is-suġġetti kien 
hemm kif issir kampanja publiċitarja u aspetti legali fit-tmexxija fost oħrajn.
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PROGRAMMI TAR-RADJU 
Il-President, il-viċi President, is-Segretarju u t-Teżorier bi stedina mis-Sur Joe. M. 
Formosa, membru tal-MASS, ħadu sehem f’programm tar-Radju RTK 103FM, li 
jmexxi hu fuq il-Finanzi u l-Investimenti. Dan sar darbtejn u hemm il-ħsieb li jsiru 
aktar biex nilħqu aktar il-pubbliku. 
 

KUNTATT MINN STUDENTI UNIVERSITARJI.
Żewġ studenti li qiegħdin f’Kors Masters fl-Università talbuna l-għajnuna fit-teżi 
tagħhom dwar finanzi u business. Bħala s-sehem tagħna tlabna lilkom membri biex 
timlew kwestjonarju li kien ‘on-line’. Il-Kumitat wieġeb ukoll għall-mistoqsijiet li saru 
minn student ieħor dwar ir-rwol tar-retail investor fil-LĠA.  Għad irridu naraw dawn 
it-teżi biex niksbu l-informazzjoni siewja għalina.

WEBSITE  u FACEBOOK.
F’dan iż-żmien li s-Social Networking għandu rwol importantissmu fil-komunikazzjoni, 
l-Assoċjazzjoni ma setgħetx tibqa’ lura milli tużah. Għalhekk issa għandna website 
u paġna tal-Facebook li saru minn Alphatec Solutions. Qed  naraw kif nistgħu 
naġġornawhom. Nixtiequ li l-membri jużawhom biex jikkomunikaw xi ideat u 
mistoqsijiet tagħhom eċċ. u jħajru oħrajn jarawhom.

NEWSLETTER.  
In-newsletter għanda format aktar professjonali u kien hemm 8 ħarġiet. In-numru tal-
membri żdied meta qassamna mijiet minnha waqt l-LĠA tal-Malta International Airport 
Plc u f’dik tal-Bank of Valletta Plc. Bgħatna wkoll mijiet bil-posta lill-Azzjonisti 
ta’ diversi kumpaniji, u b’din l-inizzjattiva daħlu membri ġodda. Dan minbarra li 
pprintjajna business cards u qassamnihom ukoll. 

MEP’s
Qabel l-elezzjoni tal-Membri Parlamentari Ewropej, l-Assoċjazzjoni bgħatet stedina 
lill-kandidati kollha biex dawk li jkunu eletti jinpenjaw ruħhom u jivvutaw favur 
Leġislazzjoni Ewropea li tipproteġi l-investitur iż-żgħir. Kellna tweġiba waħda biss.

KANDIDATURA GĦALL-BORD TAD-DIRETTURI
Is-Sur Tarcisio Barbara ħa sehem fl-elezzjoni tad-diretturi tal-Malita Plc kif ukoll tas-
6PM Plc. Il-MASS tagħtu l-appoġġ tagħha skont l-għan li xi darba jkun hemm direttur 
aktar qrib tal-investitur iż-żgħir; għax għadna l-bogħod li xi ħadd jagħti kasu. Deher ċar 
li l-azzjonist minoritarju għandu bżonn jingħaqad fil-voti tiegħu, għax għadu l-bogħod 
ħafna biex jegħleb il-voti tal-maġġoranza. 

SEMINAR ‘FINANCEMALTA’ .
Kellna stedina mill-FinanceMalta, organizzazzjoni pubblika, li fiha hemm Operaturi 
fis-settur tal-finanzi u industrija Maltija, biex nieħdu sehem attiv fl-ewwel seminar 
nazzjonali li organizzaw huma. Iltqajna mas-CEO tal-FinanceMalta u b’hekk nistennew 
li se jkollna aktar kooperazzjoni u għajnuna minn għandhom. Ħadna sehem attiv billi 
konna ‘moderatur’ f’sezzjoni mis-seminar. Aċċettajna għax din kienet okkażjoni tajba 
biex ikollna kuntatt mill-qrib ma’ minn iħaddem l-investimenti tagħna. 
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IS-SEHEM TAL-MEMBRI 
Xi membri jgħaddulna l-kummenti dwar l-informazzjoni li nibgħatulhom u xi 
suġġerimenti. Dawn napprezzawhom u niddiskutuhom fil-Kumitat biex dak li 
nistgħu nwettquh. Xi wħud mill-membri ma jkunux jistgħu jattendu għall-LĠA tal-
kumpaniji fejn għandhom l-isħma. Għalhekk huma ġentilment taw il-‘proxy’ tagħhom 
li biha l-MASS setgħet tivvota f’isimhom f’xi laqgħat. Hemm min jitlobna parir dwar 
l-investimenti. Il-MASS tifhem id-dubji li jkollhom l-investituri, iżda ma tistax tagħti 
pariri dwar fejn wieħed jinvesti. Għamilna mill-aħjar billi għaddejna tagħrif siwi biex 
jgħin l-investitur jieħu deċiżjoni informata sew.

GĦELUQ
L-Assoċjazzjoni għada fil-bidu tagħha, iżda ngħidu b’sodisfazzjon li issa li hi għandha 
Statut u Kumitat stabbli, nistgħu nħarsu ‘l quddiem b’aktar fiduċja. Bħal ma jiġri 
f’bosta NGO’s, il-membri tal-Kumitat għandhom ħafna impenji personali u wkoll 
f’Assoċjazzjonijiet u f’attivatijiet oħra. Dan iġib limitazzjonijiet ta’ riżorsi umani. 
Nirringrazzjaw lilkom il-membri ittesserati, għax bl-appoġġ u l-inkoraġġiment 
tagħkom, l-Assoċjazzjoni tista’ tkompli bl-attivitajiet tagħha. Hemm membri li  
jgħidulna li ma joħroġux mid-dar, iżda jridu li jirċievu l-emails u n-Newsletter; u dan 
jagħmlilna kuraġġ.

ĦARSA ‘L QUDDIEM. 
Jidher ċar li n-numru tal-membri hu baxx meta nafu li hemm eluf kbar ta’ investituri 
‘retail’. Fl-istess waqt li żżomm kuntatt tajjeb mal-membri, il-MASS se tkompli 
l-ħidma biex tressaq aktar membri ġodda lejha. Il-ħidma prinċipali tal-MASS se tibqa’ 
li tkabbar it-tagħlim finanzjarju fost l-investitur iż-żgħir. Għalhekk se tkompli tagħmel 
konferenzi pubbliċi fejn esperti f’oqsma diversi tal-finanzi jispjegaw u jwieġbu dwar 
is-Suq Finanzjarju. Il-MASS tħeġġeġ lill-investituri li jżommu ruħhom informati sew 
u jsegwu dak kollu li għandu x’jaqsam mal-investimenti biex jagħmlu qliegħ xieraq, 
l-aktar f’dawn iż-żminijiet ta’ taqlib kbir u żvilupp kontinwu fis-Suq Finanzjarju. 

Noti Oħra:
Dawn huma l-Kumpaniji li ltqajna magħhom: Island Hotels Group, Loqus, Bank of 
Valletta, International Hotels Investments, Global Capital, Mediterranean Bank, Grand 
Harbour Marina, Malita, MIDI, MiddleSea Insurance u l-Malta Stock Exchange.  Dawn 
tal-aħħar sponsorjaw il-website tagħna. 

Minn Jannar 2015 saret ukoll ħidma li mhix imdaħħla fir-Rapport t’hawn fuq: Ħadna 
sehem fi Programm tar-Radju CampusFM bi stedina mis-Sur Geoffrey Bezzina tal-
MFSA li jmmexxi l-programm, u darb’oħra fil-programm tar-Radju RTK103, ‘Faddal 
b’suċċess’ bi stedina mis-Sur Joe Formosa. Saru laqgħat mas-CEO u membri tal-Bord 
tal-Middlesea Insurance, Loqus u FIMbank. Saret konferenza pubblika fil-Corinthia 
San Gorg, San Giljan u oħra fil-Middle Sea House, Furjana. Il-MASS tat l-appoġġ 
tagħha lis-Sur James Grech fl-elezzjoni tal-Bord tad-Diretturi fil-BOV u li kien elett. 
Ħafna membri tawna l-proxies u oħrajn staqsewna lil min se jivvutaw dak inhar tal-
laqgħa. Ħarġet in-Newsletter nru.9 u pprintjajna 500 kopja. Il-membri kollha li huma 
fid-data bażi tagħna, kif ukoll madwar 300 indirizz ta’ azzjonisti oħra irċevewha bil-
posta. Saru żewġ laqgħat f ’Mentoring Scheme organizzata mill-Kummissarju. Attendew 
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il-President, is-Segretarju u t-Teżorier. It-temi kienu l-Liġi li tolqot lill-NGO’s u dwar 
kif issir pubbliċita tal-Assoċjazzjoni.  

Grazzi lil kulħadd.

Lawrence Mifsud
Segretarju

  DISKORS MIS-SUR ALFRED PORTELLI, PRESIDENT TAL-MASS

Sinjuri membri, nibda’ billi nrodd ħajr lill-Kumitat tal-Malta Association of Small 
Shareholders, inkluż l-eks-President, is-Sur Manwel Farrugia, li tant mexxa b’għaqal 
biex ħdimna flimkien, iżda li issa rtira mill-ħajja pubblika. Nirringrazzja lilkom sinjuri 
membri talli għoġobkom tattendu għal din il-Laqgħa Ġenerali Annwali.

Bdejna mix-xejn, iżda issa l-Assoċjazzjoni tagħna kibret u saret Organizzazzjoni 
Volontarja mhux Governattiva. Għalina kienet sena mpenjattiva ħafna. Imxejna skont 
ir-rieda tagħkom u kif hemm fl-Istatut. Dan għamilnieh billi tajna tagħrif u tagħlim 
fil-qasam finanzjarju permezz ta’ taħditiet u anke xandiriet fuq stazzjonijiet tar-radju, 
li jħeggu l-kultura tat-tfaddil. Dan sar bil-għan li intom l-azzjonisti minoritarji (retail 
investors) tagħrfu tagħżlu bil-għaqal kif tħaddmu fluskom bl-inqas riskju possibbli u 
bi qliegħ xieraq. 

Ġibnielkom għadd sabih ta’ kelliema esperti fl-investimenti  finanzjarji. Ħadtu sehem 
attiv f’dawn it-taħdidiet bil-mistoqsijiet tagħkom. Biex naqdu aħjar l-interessi tagħkom, 
ħadna sehem attiv f’diversi laqgħat biex nitgħallmu mmexxu aħjar ħidmietna; fosthom, 
mal-Kummissarju tal-Organizzazzjonijiet Volontarji, f’Seminar u Training Programme. 
Tkellimna wkoll mal-MEUSAC, f’żewġ laqgħat. Ħadna sehem attiv fil-‘President’s 
Foundation for the Well being of Society’ tal-President tar-Repubblika; kif ukoll fis-
seminar organizzat mill-Malta Finance. 

Biex inkunu aktar qribkom organizzajna website u paġna Facebook u nistampaw 
newsletter għalikom. Bagħtna stqarrijiet għall-Istampa skont il-bżonn. Xtrajna projector 
komplut biex nużawh meta jkollna l-konferenzi.

Iżda, naħseb li l-qofol huwa l-kontribut li tajna għalikom bil-laqgħat li organizzajna 
f’isimkom mal-Borża ta’ Malta (MSE), kif ukoll ma’ diversi Bordijiet ta’ Banek 
ewlenin u Kumpaniji. Bis-saħħa tagħna, Kumpanija qassmet dividend wara li kienet 
ilha ma tqassam xejn għal ħafna snin. Tkellimna f’laqgħat pubbliċi organizzati minn 
Ministri, fosthom dawk mill-Ministru għall-Finanzi, fejn tlabnieh li tonqos it-taxxa ta’ 
35% fuq id-dividends. Dan għax inħossu li hija diskriminatorja li investimenti f’bond 
jew depożitu jiġi intaxxat bi 15% Witholding Tax, waqt li min investiment fl-ishma jiġi 
ntaxxat bit-35%. Insistejna li din tinżel kif niżlet ukoll it-taxxa fuq il-kiri ta’ proprjetà 
residenzjali għal 15%. Il-Ministru deher li fehem l-argument tagħna iżda ma kellna 
l-ebda wiegħda li se jsir dan fil-futur qarib.
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Jiddispjaċina li kien hemm Istituzzjonijiet Finanzjarji lokali li kellhom nuqqas ta’ 
profitti u xi wħud telf, għax dan fisser inqas dħul ta’ flus għalina l-azzjonisti. Dan 
ġab ukoll nuqqas ta’ fiduċja fis-Suq Lokali. Għalhekk, tajjeb li, speċjalment pajjiżna, 
jkollu sistemi finanzjarji tajbin, fosthom dawk bankarji, b’Regolaturi b’saħħithom li 
jgħassu kontinwament u joffru protezzjoni akbar lir-retail investors. Dejjem tkellimna 
fl-interessi tagħkom u hekk nibqgħu nagħmlu fil-ġejjieni, għax nemmnu li filwaqt illi 
bl-aħjar użu għaqli ta’ flusna nkunu qegħdin inkabbru ġidna, daqstant ieħor inkunu 
qegħdin inkabbru l-ġid ta’ pajjiżna. Jeħtieġ li jkun hawn aktar investimenti ġodda fejn 
ninvestu. Filwaqt li nżidu l-kultura tat-tfaddil f’uliedna miċ-ċokon, biex isibu fuq 
x’hiex iserrħu rashom meta jikbru.

Fl-aħħarnett, nappella biex twieġbu għas-sejħiet tagħna; l-aktar fil-kampanja tagħna 
biex jidħlu aktar membri fl-Assoċjazzjoni, halli nkomplu nikbru u nissaħħu. Grazzi.

   Membri fil-Kumitat il-Ġdid tal MASS

Fil-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-MASS li saret fil-Volunteer Centre, il-Belt Valletta, 
nhar il-Erbgħa 25 ta’ Marzu 2015, ġew innominati 9 membri ġodda għall-Kumitat 
2015, fejn 3 huma   ġodda. L-istatut jgħid li n-numru massimu tal-membri tal-Kumitat 
tal-MASS għandu jkun 9, għaldaqstant ma saritx elezzjoni.

Il-membri huma:
Ian Azzopardi, Nazzareno Azzopardi, Tarcisio Barbara, Saviour Buttigieg, Joseph C. 
Ciantar, Anthony Farrugia, Lawrence Mifsud, Kevin Mizzi u Alfred Portelli. 

Fl-ewwel laqgħa li saret tal-Kumitat 
il-ġdid, tqassmu l-Karigi bi qbil bejn 
l-istess membri tal-Kumitat. 

Il-karigi huma hekk:
President   Alfred Portelli
Viċi-President  Joseph C. Ciantar
Segretarju Lawrence Mifsud
Teżorier Saviour Buttigieg
PRO. Tarcisio Barbara
Membri Ian Azzopardi
 Dr.Nazzareno Azzopardi
 Anthony Farrugia
 Kevin Mizzi.

AVVIŻ KONFERENZA MEJJU 2015

Il-Malta Association of Small Shareholders 
MASS (VO 0629),  tistieden lill-pubbliku 
għall-konferenza li fiha s-Sur John 
Caruana mis-Central Bank u li hu Head 
of Economics and Research, se jagħmel 
taħdita fuq ‘Quantitative Easing’. 
Definizjoni ta’ ‘Quantitative Easing’: Sistema 
li biha l-Bank Ċentrali Ewropew jixtri strumenti 
finanzjarji mis-suq, biex b’hekk iniżżel r-rati 
tal-imgħax u jiżdiedu l-flus fl-idejn. Din is-
sistema tintuża biss meta sistemi oħrajn, aktar 
konvezjonali, ma jirnexxux.

Il-konferenza se ssir nhar it-Tlieta, 19 ta’ 
Mejju 2015, fil-Corinthia Hotel Ħ’Attard, 
fis-6:00 ta’ filgħaxija. Dħul b’xejn. Għal 
aktar tagħrif żur web-page www.mass.org.
mt  jew ċempel 7984 2964.


