
 

 �البورصة المصر�ة "ماكرو جروب للمستحضرات الطبیة"بدء التداول على أسهم شر�ة 

 الد�تور محمد فر�د رئیس البورصة المصر�ة: الطروحات الجدیدة محرك أساسي الجتذاب سیولة ومستثمر�ن جدد لسوق المال المصري 

 الد�تور أحمد النایب رئیس مجلس إدارة الشر�ة: سنعمل على استكمال خطط تعز�ز فرص نمو الشر�ة من خالل الطرح والتداول والبورصة 

 5600 مستثمر شارك في الطرح منهم 49,6% مستثمر�ن جدد اشتروا نحو 31% من الطرح

 

ضمن قائمة الشر�ات المدرج لها أوراق مالیة �جداول البورصة، شر�ة  245، الوافد رقم الخمیساستقبلت منصة التداول �البورصة المصر�ة، الیوم 

، وذلك �حضور (MCRO.CA) ، وسیتم تداولها تحت رمزمجال المستحضرات الطبیة، وهي شر�ة رائدة في ماكرو جروب للمستحضرات الطبیة

المسؤولة عن الترو�ج والطرح، و�ذلك عدد من ممثلي  وفرق العمل الشر�ةالد�تور محمد فر�د صالح رئیس البورصة المصر�ة، وعدد من قیادات 

 .األطراف ذات الصلة �السوق 

% من أسهم رأسمال الشر�ة 45,8ملیون سهم بنسبة  264,5لعدد  ماكرو جروب للمستحضرات الطبیة تم تنفیذ الطرح العام والخاص لشر�ة

ملیار جنیه قیمة الطرح الخاص  1,2یه، موزعة بین ملیار جن 1,3ة جنیه للسهم على شر�حتین (عام وخاص) و�قیمة إجمالی 4,85المصدر �سعر 

 مستثمر في الطرحین العام والخاص. 5600ملیون جنیه قیمة الطرح العام، �مشار�ة نحو 64,1و

ي تمثل نسبة % من إجمالي األسهم المطروحة للبیع والت5ملیون سهم تمثل نسبة  13,2موزعة على (الطرح العام): عدد  عدد أسهم الطرحبلغت 

% من عدد األسهم المطروحة 95ملیون سهم تمثل نسبة  251,3% من إجمالي أسهم الشر�ة المصدرة، فیما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 2,3

بدء ملیار جنیه تقر�ًبا وذلك قبل  2,8إلى  للشر�ة% من إجمالي أسهم الشر�ة المصدرة، لیصل بذلك رأس المال السوقي 43,5للبیع، التي تمثل 

 .التداول على أسهم الشر�ة �البورصة

% من اجمالي 31% مستثمر�ن جدد اشتروا نحو 49,6مستثمر في الطرحین العام والخاص منهم  5600�حسب بیانات الطرح فقد شارك نحو 

 الطرح.

، ماكرو جروب للمستحضرات الطبیةمن جانبه، قال الد�تور محمد فر�د، رئیس البورصة المصر�ة، إن قید وطرح و�دء التداول الیوم على شر�ة 

الشر�ات على الطرح والتداول لالستفادة من منصة البورصة المصر�ة في تحقیق مستهدفاتها وخطط أعمالها، �اقي خطوة مهمة من شأنها تشجیع 

 .مالیة �جداول البورصة المصر�ةمؤ�دا أن الطروحات العامة تسهم في توز�ع منافع النمو االقتصادي التي تشارك فیه الشر�ات المقید لها أوراق 

تلعب أسواق رأس المال الطروحات الجدیدة تمثل محرك أساسي الجتذاب سیولة جدیدة وشر�حة جدیدة من المستثمر�ن"، حیث : "الد�تور فر�د تا�ع

زم للنمو والتوسع وتحقیق رؤ�تهم، دورا رئیسیا في مساعدة الكیانات االقتصاد�ة العاملة في مختلف األنشطة والقطاعات في الوصول للتمو�ل الال

 ."وهو ما �سهم في توفیر وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة لالقتصادات المختلفة

 تأوضح أن جهود إدارة البورصة مستمرة في التواصل الفعال مع العدید من الشر�ات في مختلف القطاعات االقتصاد�ة لتعر�فهم �مزا�ا و�جراءا

لبورصة، مؤ�دا وخطوات القید في سوق األوراق المالیة"، مؤ�دا استعداد إدارته لتقد�م �ل أنواع الدعم والمساندة للشر�ات الراغبة في قید أسهمها في ا



فز الشر�ات أن الطروحات الجدیدة من شأنها أن تضیف أوراق مالیة جدیدة للسوق و�ذا جذب سیولة من خالل متعاملین جدد أو قائمین وهو ما �ح

 .األخرى العامة والخاصة على الطرح، و�عمل على تعز�ز جانب العرض

 

�شر�ة  نموالح و�دء مرحلة جدیدة من مسیرة ، عن اعتزازه �إتمام عملیة الطر شر�ةالرئیس مجلس إدارة یب أحمد النافي هذا السیاق، أعرب الد�تور 

الشر�ة وقدرتها  عملنموذج  �فاءة�عكس ثقة مجتمع االستثمار في لطرح العام والخاص على اوذ�ر أن اإلقبال �جداول البورصة المصر�ة، مدرجة 

الة في على توظیف فرص النمو الواعدة، عبر تبني وتطبیق رؤ�ة استراتیجیة متكاملة المحاور وتنفیذ خطط النمو المستهدفة في إطار المساهمة الفع

 صناعة المستحضرات الطبیة.تنمیة 

 


