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العودة

  تفاصيل األخبار

شركة غزل المحلة لكرة القدم (غير مقيدة بالبورصة) 

05/09/2022

اسم الشركة : شركة غزل المحلة لكرة القدم (غير مقيدة بالبورصة) 

EGS77D41C016 : كود الترقيم الدولي

الموضوع: إعادة فتح سوق الصفقات الخاصة 

باإلشارة إلى اإلعالن المنشور بصحيفتى البورصة - المال بتاريخ 7/6/2022 و 9/6/2022 بشأن نشرة االكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة غزل المحلة لكرة القدم - من 102 مليون جم الى

200 مليون جم - فى السوق األولى وذلك لعدد 98 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 1.02 جنيه مصرى للسهم 

و استنادا الى ما ورد بنشرة االكتتاب العام فيما يخص حالة عدم تغطية االكتتاب خالل المدة المحددة و الذى جاء بها :

أوال: يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ االكتتاب التي دفعها وعلى الشركة االلتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف االصدارفور طلبها خالل سبعة أيام عمل وفقًا لنص المادة 28 من

الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

ثانيًا: في حالة انتهاء فترة رد األموال وعدم ورود أية طلبات لرد األموال تحول قيمة االكتتابات إلي حساب رأس المال المذكور في النشرة.

نتيجة لعدم تغطية كامل االكتتاب وفقًا لشروطه وعدم استيفاء شروط القيد المطلوبة لقيد الشركة بالبورصة المصرية، مما يؤدى إلي إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط

و بناءا على ما ورد بالخطاب الوارد من مدير االكتتاب فقد تقرر إعادة فتح سوق الصفقات الخاصة إلتاحة إمكانية الغاء أوامر الشراء التي تم رد مبالغ االكتتاب الخاصة بها للمكتبين 

البورصة المصرية

عن البورصة
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

الشكاوى
التوظيف
اتصل بنا

األخبار

إفصاح الشركات
أخبار الشركات األعضاء

أخبار القيد
الركن االعالمي

تصفح

الصفحة الرئيسية
تعريفات

روابط هامه
خريطة الموقع
إخالء مسئولية

تتبع البورصة         

      

© 2022 البورصة المصرية

English  |  عربي

المنتجاتعن البورصة
 انفوجراف دوريات البورصةاإلستدامةأكاديمية البورصةالعضويةبيانات السوقالتداولالقيدو الخدمات

https://www.egx.com.eg/ar/BulletinNews.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/Mission_vision.aspx
http://www.nilex.com.eg/ar/
https://www.egx.com.eg/ar/Complaints.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/Careers.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/contact.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/NewsSearch.aspx?com=&word=&from=05/06/2022&to=05/09/2022&isin=&sec_id=20
https://www.egx.com.eg/ar/NewsList.aspx?ID=10
https://www.egx.com.eg/ar/NewsList.aspx?Type=Listing
https://www.egx.com.eg/ar/Media.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/HomePage.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/Glossary_main.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/links.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/SiteMap.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/Disclamer.aspx
https://www.linkedin.com/company/egyptian-exchange-egx
https://twitter.com/egxegyptian/
https://www.instagram.com/egyptianexchange_egx/
https://www.facebook.com/EgyptianExchangeEGX/
javascript:__doPostBack('ctl00$H$BtnEnglish','')
https://www.egx.com.eg/ar/Reports.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/infograph.aspx

