
 

 

 

   

 

  )غير مقيدة بالبورصة( غزل المحلة لكرة القدمشركة اسم الشركة : 

 EGS77D41C016كود الترقيم الدولي : 

 الشركةزيادة رأس مال أسهم اكتتاب عام بمناسبة إصدار نشرة  الموضوع:

 

بشأن نشرة  9/6/2222و  7/6/2222 بتاريخ المال - البورصة تىشارة إلى اإلعالن المنشور بصحيفباإل

مليون جم الى  222من  - غزل المحلة لكرة القدم شركةالمصدر لمال ال زيادة رأسأسهم  فيالعام تتاب االك

جنيه  2022بسعر مال الشركة  سأرسهم من أسهم  مليون 99دد لعوذلك  ىالسوق األول ىف - مليون جم 222

 للسهم تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين ما يلي: ىمصر

 

 سهم  9902220222عدد  :العام الكتتابم المطروحة لعدد األسه

 

 اكتتاب عام :نوع االكتتاب

 

بدون اعمال حقوق األولوية لقدامى المساهمين وفقاً الحكام  :مدى اعمال حقوق األولوية لقدامى المساهمين

لقدامى التقدم مع العلم أن من حق المساهمين ا 2992لسنة  259من الالئحة التنفيذية لقانون رقم  99المادة 

 لالكتتاب العام دون التقيد بنسب أسهمهم.

 

 جم  2 :القيمة المطلوبة في السهم

 جم/سهم.  2022 :مصاريف اإلصدار

  جم/سهم 2022: إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند االكتتاب

 

 : وطريقة التخصيص باألدنى واالقصى لالكتتا حدال

 ليون سهم.م 2 عددسهم وبحد أقصى  ألفبحد أدنى عدد 

 طريقة التخصيص:

 :كما يلىعلى شريحتين بينهما تخصيص جراء يتم اس المطروحة ةالمطلوبة عن الكمي ةيادة الكميفي حالة ز -

  :الشريحة األولى 

 ةالكمي سماحالواحد حال للمكتتب الف سهم  25 التي ال تزيد كمياتها عنالطلبات  التخصيص بالكامل لكل

 .لالكتتاب بذلك حةطروالم

  :الشريحة الثانية 

ات التي تزيد المتبقى من الكمية المطروحة لالكتتاب على الطلببعد استيفاء الشريحة األولى يتم تخصيص 

 . بينهمألف سهم بالنسبة والتناسب  25 كمياتها على

 

 فييرغب  اعتباريأو  طبيعيكل شخص  :المصدرأسهم زيادة رأس المال  فياألشخاص الذين لهم حق االكتتاب 

 .االكتتاب، ومن ضمنهم المساهمين القدامى دون التقيد بنسب ملكيتهم

 

  :طريقة تلقى االكتتاب

تسجيل امر الشراء الخاص بالعميل  عن طريقيتم تقديم طلبات االكتتاب من خالل جميع شركات السمسرة 

نظام الصفقات  جنيه للسهم الواحد وذلك من خالل شاشة 2022ه سعرمن قيمة االمر و %222نسبة بوالمسدد 

 (.OPRالخاصة بالبورصة المصرية )

على ان تقوم شركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة االكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات -

وتحويل كافة مبالغ الزيادة  الخاص بشركات السمسرةالسمسرة مع األموال المحصلة في حسابات تلقى االكتتاب 

مع العلم أن رقم الحساب البنكي ببنك القاهرة ي الخاص بزيادة رأس المال الشركة المصدرة. الى الحساب البنك

 لالكتتاب عن طريق البنك. ةعلماً بانه ال يجوز للمكتتبين التوجه مباشر ،26625222269672هو 

 

 تاريخ فتح وغلق باب االكتتاب:

 االقل ايام على عشرة بعد االكتتاب باب غلق ويجوزمن تاريخ بدء االكتتاب يوم  20 يتم فتح باب االكتتاب لمدة

الزيادة، واستيفاء شرط القيد الخاص بوصول عدد مساهمي  قيمة كامل تغطية حالة في االكتتاب باب فتح من

مساهم، كما يجوز للشركة بخطاب معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية مد الفترة الزمنية  2222الشركة إلى 

 .تغطية الشروط السابقةفي حالة عدم 



 

 

 

   

 

أن أخر يوم في تلقي األوامر أجازة رسمية وفي حالة  2/7/2222 حتى 22/6/2222من  :تاريخ بدء االكتتاب

 يوم العمل التالي.سيتم المد حتى 

 

 :المدة او الحاالت التي على الجهة التي تلقت االكتتاب رد المبالغ للمكتتبين

 :الحالة األولى 

يتم رد المبالغ القيمة المطروحة من االكتتاب سيتم عمل تخصيص بنسبة وتناسب وسإجمالى زيادة  في حالة

 .المتبقية للمكتتبين خالل سبعة أيام عمل اعتباراً من يوم العمل التالي النتهاء عمليات التخصيص

  :الحالة الثانية 

ين لقيد وتداول الشركة بالبورصة في حالة عدم استكمال المبلغ المطلوب للزيادة أو شرط عدد المساهم

عن طريق بنفس طريقة التحصيل التي تمت لمكتتبين لجميع ايتم رد جميع المبالغ المحصلة المصرية 

 شركات السمسرة.  

  

 برجاء مراعاة ما يلي:

إعتباراً من  ( OPRفي السوق الخاص بذلك بالبورصة ) طلبات االكتتابعلى جميع شركات السمسرة تسجيل  .2

أن أخر يوم في تلقي األوامر في حالة ) 2/7/2222يوم تنتهي بنهاية جلسة تداول  22ولمدة  22/6/2222

 ايام عشرة بعد االكتتاب باب غلق ويجوز (يوم العمل التاليجلسة تداول أجازة رسمية سيتم المد حتى نهاية 

تيفاء شرط القيد الخاص بوصول عدد الزيادة، واس قيمة كامل تغطية حالة في االكتتاب باب فتح من االقل على

مساهم، كما يجوز للشركة بخطاب معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية مد  2222مساهمي الشركة إلى 

 .الفترة الزمنية في حالة عدم تغطية الشروط السابقة

ت على أكود كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديال ،(OPENعلى أن تكون جميع األوامر مفتوحة المدة ) .2

 .انتهاء االكتتابالعمالء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام 

الفترة المحددة على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خالل شاشات متابعة األوامر بالنظام قبل نهاية  .3

 لن يسمحأوامرها قبل نهاية هذا الموعد و ىتعديالت ف ىعلى أن تقوم الشركات بإجراء أ لتسجيل االوامر

 تعديالت على بيانات األوامر بعد نهاية هذا الموعد. ىبإجراء أ

ماورد بنشرة االكتتاب وبصفة خاصة طريقة السداد والمتعاملين االلتزام بكافة  الوساطةعلى جميع شركات  .6

 .من إجراءات تجاه الشركات المخالفة هما تراويكون للبورصة اتخاذ 

 .بالصحفتتاب المنشورة لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة االك .5

 

 

 

 

 


