
 

 

 أساس الزيادة  

 زيادةب ، 2021يوليو  15بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في تاريخ  الشركةاملالية علي زيادة رأس مال  وافقت الرقابة

 قدرها اصدار  مصاريف الى باإلضافة الواحد للسهم قروش 10 اسمية بقيمة سهم مليون  301.640 لعدد جنيه مليون  30.164 قدرها

 األصلي.  السهم عن منفصل  االكتتاب حق بتداول  السماح مع الواحد،  للسهم قرش 0.25

 االساسية لسهم الشركة لبياناتا

 -- مضاعف الربحية  0.12 السهم سعر 

 1.0 مضاعف القيمة الدفترية 0.10 القيمة االسمية 

 -- عائد التوزيعات  0.12 القيمة الدفترية 

 45.25 رأس املال بعد الزيادة 15.08 رأس املال املصدر الحالي 

 452,07 عدد األسهم بعد الزيادة مليون  150.8  عدد األسهم الحالي
 

   االكتتاببيانات 

 االكتتاب: موعد 

غلق باب االكتتاب في  ويجوز  .2022 فبراير  2تنتهي في  شهر وملدة )تاريخ فتح باب االكتتاب(  2022يناير  4اعتبارا من  اإلكتابيتم فتح باب 

 االكتتاب.حالة تغطية قيمة كامل 

 الغرض من االصدار: 

  بيعها.تمويل املشروعات الخاصة بالشركة وشراء بضاعة سنويا ثم اعادة توفير السيولة النقدية لكي تستخدم في 

   االكتتاب في الحق 

 ،الزيادة  يمتلكها كل مساهم من قدامى املساهمين في راس مال الشركة قبل % من عدد األسهم التي  200االكتتاب )في حدود نسبة    فيالحق  

حالة عدم تغطية االكتتاب في الفترة املحددة، يتم  . في30/12/2021فق املوا الثلثاء،  يكون ملشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يومو 

دون التقيد بنسب االكتتاب في يقوموا ببيع حق االكتتاب،  الذين لم    القدامىإعادة طرح األسهم التي لم تغطى في االكتتاب على املساهمين  

 املرحلة األولى.

   

 BIGP - واالستثمارزيادة رأس مال شركة بي أي جي للتجارة 

  2022يناير  10



 

 

   االكتتاب حق تداول 

 ،الزيادة  يمتلكها كل مساهم من قدامى املساهمين في راس مال الشركة قبل % من عدد األسهم التي  200االكتتاب )في حدود نسبة    فيالحق  

حالة عدم تغطية االكتتاب في الفترة املحددة، يتم  . في30/12/2021فق املوا الثلثاء،  يكون ملشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يومو 

دون التقيد بنسب االكتتاب في يقوموا ببيع حق االكتتاب،  الذين لم    القدامىإعادة طرح األسهم التي لم تغطى في االكتتاب على املساهمين  

 املرحلة األولى.

 شروط السداد:ر االكتتاب و سع

ريف اصدار(، وبالنسبة لحق قرش مصا  0.25قروش قيمة اسمية للسهم +    10مثل  ش )ت قر   10.25قيمة االكتتاب البالغة  يتم سداد كامل  

  جلسة تداول.سعر فتح تداوله في اول  االكتتاب منفصل سيتم تحديد

 االكتتاب: بنك تلقى 

 األفريقي.البنك العربي يتم االكتتاب من خلل 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية
كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق  بيع،بهذا التقرير توصية بشراء أو يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد 

ها المالية المذكورة فيه. لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أن
ة قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا  موثوق فيها في وقت نشرها. ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولي

 المنشور أو محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.

المستقبلين المقصودين، إذا لم يكن القارئ يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى 
أو المتلقي لهذا التقرير البحثي هو المتلقي المقصود، يرجى إخطار بريميير على الفور، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ 

و إعادة إنتاجه من قبل أي بأي جزء بأي شكل من األشكال. إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أ
 شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما.

يؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة )أو الشركات( المذكورة في هذا التقرير أن وجهات 
 نظرهم حول الشركة )أو الشركات( وأوراقهم المالية تم التعبير عنها بدقة. 

 

 مسؤولي االتصال
 قسم البحوث
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