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أساس الزيادة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة اراب ديري -باندا لالك تتاب في زيادة راس مال المصدر من  160مليون جنيه الى  290مليون
جنيه بزيادة قدرها  130مليون جنيه لعدد  130مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد ،عن طريق دعوة قدامى المساهمين لالك تتاب
في اسهم زيادة راس المال بنسبة  0.8125سهم لكل سهم اصلي ،كل بحسب مساهمته في راس المال و يتم سداد قيمة الزيادة ً
نقدا او من
الرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في  2021/8/31و يحق لقدامى المساهمين بيع جزء او كل من حقوق
الك تتاب منفصال عن السهم الصلي.
كود رويترزADPC :

البيانات االساسية لسهم الشركة
سعر السهم
القيمة االسمية
القيمة الدفترية
راس المال الحالي
عدد االسهم الحالي

3.74
 1جنيه
0.73
 160مليون
 160مليون

مضاعف الربحية
مضاعف القيمة الدفترية
عائد التوزيعات
راس المال بعد الزيادة
عدد االسهم بعد الزيادة

2.2122.5
 290مليون
 290مليون

المصدر :ديسيفا  -مباشر
موعد االك تتاب:
يتم فتح باب اإلك تاب اعتبارا من 24يوم الحد  5ديسمبر ( 2021تاريخ فتح باب الك تتاب) ولمدة  30يوما تنتهي في الثالثاء  4يناير .2022
ويجوز غلق باب الك تتاب في حالة تغطية قيمة كامل الك تتاب .
الغرض من االصدار:
توفير السيولة النقدية لكي تستخدم في :
▪ رغبة الشركة في تحقيق النمو في مبيعتها بالسوقين المحلي و الخارجي
▪ رغبة الشركة في تلبية الطلبات المتزايدة على منتجاتها مما يمكن الشركة من زيادة حصتها في السوق
▪ زيادة حصتها في السوق الخارجي عن طريق استهداف عمالء جدد و الحفاظ على العمالء الحاليين لمواجهة شدة المنافسة مما يساعد الشركة
على تحقيق مبيعات خارجية تزيد من حصيلة الشركة من العملة الجنبية و عليه فان المر يستوجب توافر السيولة النقدية لزيادة النتاج.

الحق في االك تتاب( :لمشترى السهم حتى  2021/11/30بواقع  %81.25من عدد االسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين
في راس مال الشركة قبل الزيادة)
الحق في الك تتاب (في حدود نسبة  %81.25من عدد السهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل ،ويكون
لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثالثاء ،الموافق  ،2021/11/30وفي حالة عدم تغطية الك تتاب في الفترة المحددة ،يتم إعادة
طرح السهم التي لم تغطى في الك تتاب على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع حق الك تتاب ،دون التقيد بنسب الك تتاب في المرحلة
الولى.
ويحق لقدامى المساهمين بيع جزء او كل من حقوق الك تتاب منفصال عن السهم الصلي مع العلم انه سوف تجبر كسور حقوق الك تتاب واسهم
الزيادة لصالح صغار المساهمين من الصغر الى الكبر ،وسيتم تداول حق الك تتاب منفصال خالل الفترة من ( 2021/12/5تاريخ فتح باب
الك تتاب) تنتهي في ( 2021/12/30قبل تاريخ غلق باب الك تتاب بثالثة ايام).
شروط السداد:
يتم سداد كامل قيمة الك تتاب والبالغ واحد جنيه للسهم الواحد ً
نقدا من خالل الرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين و قدرها
 105491735جنيه مصر و الظاهرة بالمركز المالي في  2021/8/31و المعتمدة من قطاع الداء القتصادي بالهيئة العامة لالستثمار و المناطق
الحرة.
بنك تلقى االك تتاب:
يتم الك تتاب من خالل بنك قطر الوطني الهلي ( )QNBمن خالل  10فروع وبيانتها كما يلي:
فروع القاهرة :طلعت حرب و الميرغني
فروع الجيزة :البطل احمد عبد العزيز و الهرم
فروع اسكندرية :رشدي و سموحة
منطقة الدلتا :طنطا و الدقهلية
منطقة الصعيد:المنيا و اسيوط

اخالء المسؤولية
يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور .ل ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء او بيع  ،كما ل يعتبر عرض شراء او بيع الوراق المالية المذكورة فيه .لقد
آ
تم إعداد المعلومات والراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ابحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد انها موثوق فيها في وقت نشرها .ل تتحمل شركة بريميير
آ
اية مسؤولية قانونية او مسؤولية عن الخسائر او الضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور او محتوياته .يحق ل شركة بريميير تغيير الراء الواردة في هذا التقرير
دون إشعار مسبق.
يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع المالحق) على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين  ،إذا لم يكن القارئ او المتلقي لهذا التقرير
البحثي هو المتلقي المقصود  ،يرجى إخطار بريميير على الفور  ،ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الحتفاظ باي جزء باي شكل من الشكال .إن الستخدام
غير المصرح به لهذا التقرير البحثي او نشره او توزيعه او إعادة إنتاجه من قبل اي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور ً
تماما.
يؤكد محلل/محللو البحاث الذين يغطون الشركة (او الشركات) المذكورة في هذا التقرير ان وجهات نظرهم حول الشركة (او الشركات) واوراقهم المالية تم التعبير
عنها بدقة.
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