
مصر  -باسهم مجانية اسم الشركة : بنك االتحاد الوطني  -وضوع االعالن : زيادة راس المال 

 -الموافقة على االتى : 9602\60\60قررت لجنة قيد االوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 

مصر من  –قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لبنك االتحاد الوطنى  -اوال :

جنيه  6992919746.جنية بزيادة قدرها  04.4404919746جنيه الى 6660464141

جنيه مسددة بنسبة  1706سهم بالقيمة االسمية للسهم البالغة  09146204موزعة على عدد 

وفقا للقوائم المالية فى  .960من حصة المساهمين فى توزيعات االرباح عام  % 066

 0سهم مجانى لكل  67616666669قع )" االصدار الرابع عشر "وذلك بوا .00/09/960

سهم اصلى قبل الزيادة( ؛ بجدول قيد االوراق المالية المصرية " أسهم " . علما بأن بان الحق 

 9602\60\96في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول االربعاء الموافق 

ع جبر الكسور لصالح سهم اصلى قبل الزيادة م 0سهم مجانى لكل  67616666669بواقع 

أن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع  -صغار المساهمين. ثانيا:

تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 

لى التأكيد ع -سهم ثالثا : 90070127044( :  04: ص  0) ص  -كما يلي : 9602\60\90

ضرورة التزام البنك بانهاء اجراءات الشطب االختيارى وسرعة استصدار قرار من مجلس 

إدارة البنك بدعوة الجمعية العامه غير العادية لتنفيذ إجراءات الشطب االختيارى وشراء أسهم 

المتضررين بما ال يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل 

يئة العامه للرقابة المالية بعد اعتمادها من مراقب حسابات البنك او أعلى سعر تم به تداول اله

اسهم البنك خالل الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة 

غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفاالت أسهم البنك خالل الثالثة أشهر السابقة 

أيهم أعلى  -مع استبعاد فترة ايقاف التداول على اسهم البنك  -على تاريخ القرار المشار إليه 

( من قواعد القيد وفى 11وذلك حفاظاً على مصالح صغار المساهمين ، وذلك وفقا للمادة )

، على ان يتم االنتهاء من  90/09/9604و 9604/.04/6ضوء قرارى لجنة القيد فى 

06/60/9602ختيارى بحد اقصى إجراءات الشطب اال  


