
 

 
 

   

 

   تال)بیماكرو كاب للمستحضرات الطبیة (ماكرو جرو : اسم الشركة
 EGS7D971C011 :  كود الترقیم الدولي

 MCRO.CA  : كود رویترز
 عام وخاص  الموضوع: طرح

 
 ماكرو جروب نشرة طرح أسھم شركة إعالن بشأن 23/1/2022 بتاریخ المال بصحیفةالمنشور  عالناإلشارة إلى باإل

ل للتداو یةبغرض توسیع قاعدة الملك ح العام والخاص في السوق الثانويللطرش م م  ماكرو كابیتال)یة (للمستحضرات الطب
حده  بسعر مال الشركة المصدر من أسھم رأس %45.8بنسبة  سھم   264,513,661 عددبحد أقصى بالبورصة المصریة 

 میع المتعاملین ما یلي:على شریحتین تود إدارة البورصة أن تعلن لج سھمنیھ للج 6.05 األقصى

 أوال: الشریحة االولى الطرح العام :
 حجم الشریحة :

سھم أ% من اجمالى 2.3 % من إجمالي األسھم المطروحة للبیع والتي تمثل نسبة 5 سھم تمثل نسبة    13,225,683 عدد
 الشركة المصدرة. 

 االشخاص الذین لھم حق المشاركة : 
 االعتباریین.االعتباریین.الجمھور من األشخاص الطبیعیین والجمھور من األشخاص الطبیعیین و

 : حدود الطلبات 
 وبحد أقصى عدد األسھم المخصصة لتلك الشریحةسھم  100 حد أدنى 

 السعر :   
بعد غلق الطرح الخاص بعد غلق الطرح الخاص   ههمع العلم ان السعر النھائي سیتم تحدیدمع العلم ان السعر النھائي سیتم تحدیدجم جم   0055..66    حده األقصىحده األقصىیتم تلقى وتسجیل األوامر بسعر للسھم یتم تلقى وتسجیل األوامر بسعر للسھم 

اى اى   20222022//22//33  ن في الصحف واالفصاح بالبورصة بحد أقصى یومن في الصحف واالفصاح بالبورصة بحد أقصى یوموذلك باإلعالوذلك باإلعال  BBOOOOKK  BBUUIILLDDIINNGGالذى سیتم بنظام ال الذى سیتم بنظام ال 
   20222022//22//77  قبل غلق باب  تلقى الطلبات بثالثة أیام عمل الذى ینتھى فيقبل غلق باب  تلقى الطلبات بثالثة أیام عمل الذى ینتھى في

 طریقة السداد :
لحساب ا% (خمسة وعشرون بالمائة) على األقل من قیمة كل طلب في 25على شركات السمسرة متلقیة األوامر إیداع نسبة 

ایة فترة المحدد لنھ 7/2/2022 لطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غایتھ قبل نھایة ساعات عمل یومالمخصص لتغطیة ا
 .جم للسھم الواحد 6.05  حده األقصىتلقي األوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس سعر الطرح البالغ 

 .لفةت المخاما تراه من إجراءات تجاه الشركاعلماً بأنھ في حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك یكون للبورصة اتخاذ 
لة زیادة في حا وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قیمة الطلبات التي تتحدد بناء على سعر الطرح وعلى أساس نتیجة التخصیص

ً لنظام التسویة المعمول بھ لدى  ر ة مصركشقیمة الكمیة المخصصة عن قیمة ما سبق سداده لدى بنوك المقاصة وذلك طبقا
  .للمقاصة واإلیداع والقید المركزي

 التسجیل ألوامر التنفیذ بالبورصة :
 24/1/2022 یوم اعتباراً من O.P.Rیتم السماح بتسجیل األوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات الـ 

 .7/2/2022تنتھي في نھایة یوم عمل على األقل أیام عمل  10 ولمدة 
 لسمسرة المسموح لھا بتلقي وتسجیل األوامر :شركات ا

ة جنة العضویلرارات جمیع شركات السمسرة العاملة والمرخص لھا من الھیئة العامة للرقابة المالیة بمزاولة النشاط مع مراعاة ق
 بالبورصة المصریة.

 شركة السمسرة البائعة :
 االوراق المالیة. للسمسرة في  المجموعة المالیة شركة 

 ة التخصیص والتنفیذ بالبورصة:طریق
دة إجمالي كمیات وبعد استیفاء الشروط السابقة وفي حالة زیا سیتم التخصیص بما یتفق وأحكام قواعد القید بالبورصة المصریة

ي األسھم إجمال طلبات الشراء عن الكمیة المعروضة في الطرح العام سیتم إجراء تخصیص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بین
 المطروحة للبیع وإلى إجمالي األسھم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرین.

 
 ثانیا: الشریحة الثانیة الطرح الخاص:

 حجم الشریحة :
سھم الشركة % من إجمالي أ 43.5 % من عدد األسھم المطروحة للبیع والتي تمثل  95 سھما تمثل نسبة   251,287,978 عدد 

 .مصدرةال
 األشخاص الذین لھم حق المشاركة : 

ق جال األورامره في المؤسسات ذات المالءة المالیة ، المستثمرین األفراد ذوى المالءة المالیة  ، األفراد و الجھات ذوى الخب
 ).2020لسنة  166، والقرار رقم 2019لسنة  48دارة الھیئة رقم إقرار مجلس ب ةریف الوارداللتع المالیھ (وفقاً 



 

 
 

   

 

 : حدود الطلبات 
 :الحد األدنى لالكتتاب 

  % من قیمة الطرح أو ملیون جنیھ مصري أیھما أقل. 0.5بالنسبة للمستثمرین األفراد ذوى المالءة المالیة 
  .ھ مصري أیھما أقلملیون جنی 10% من قیمة الطرح أو 1 المالیةوبالنسبة للمؤسسات 

 وبدون حد أقصى.
 السعر : 

ً 6.05   بحد أقصى    إلفص�اح وا 3/2/2022سوف یعلن عن السعر النھائي للس�ھم بح�د أقص�ى ی�وم و مصریاً للسھم الواحد جنیھا
 بالبورصة في ذات التاریخ.

 طریقة السداد :
 تثنى م�ن ذل�كیلتزم مقدمو أوامر شراء الطرح الخاص بایداع المقابل النقدى لألسھم المخصصة لھم قبل تنفیذ عملیة الطرح ویس

ص�ة ل�ذلك وفي حالة تخلف العمیل ع�ن اإلی�داع قب�ل التنفی�ذ یق�وم م�دیر الط�رح بالتغطی�ة ویتمل�ك األس�ھم المخص DVPعمالء ال 
كتت�اب ق فترة االالعمیل وال تخضع تلك األسھم في ھذه الحالة الیة قیود على البیع. وعلیھ فإنھ یتعین على مدیر الطرح عقب إغال

ھ�م م المخصصة لنقدا نتیجة لتخلف بعض العمالء عن إیداع المبالغ النقدیة مقابل االسھ ان یقم بحصر نسبة األسھم غیر المغطاة
 قبل التنفیذ وابالغ الھیئة

 شركات السمسرة المسموح لھا بتلقي وتسجیل األوامر:
 االوراق المالیة  للسمسرة في المجموعة المالیةشركة 

 شركة السمسرة البائعة:
 االوراق المالیة  فيللسمسرة  ة المجموعة المالیةشرك

 طریقة التخصیص والتنفیذ بالبورصة :
وھو نظام دولى متعارف  BOOK BUILDINGال یتم التخصیص لشریحة الطرح الخاص بواسطة مدیر الطرح بنظام 

 وتعدیالتھ 2019لسنة  48مع مراعاة قرار مجلس إدارة الھیئة رقم   علیھ
دده فق�اً لم�ا یح�ووسیتم اإلعالن ع�ن س�عر الط�رح النھ�ائي  بھ مدیر الطرح البورصة یتم التنفیذ بالبورصة وفقاً للبیان الذي یخطر

 .  ھا من خالل ھذه الشریحة بالبورصةمدیر الطرح وعدد األسھم المطلوب شراؤ
 

 ثالثاً: االحكام العامة:
لمطروحة األسھم ازیادة عدد ومدیر الطرح للشركة لطرح العام بالكامل یجوز األسھم المخصصة ل في حالة عدم تغطیة .1

ى األدن بالطرح الخاص وذلك بتحویل جزء من األسھم المخصصة للطرح العام إلي الطرح الخاص وبما ال یقل عن الحد
ً لقواعد ا  حف وشاشاتوبشرط اإلعالن عن ذلك بالصوشطب األوراق المالیة بالبورصة المصریة  قیدلواجب توافره وفقا

 لمقاصةاكة لدى شر و تلتزم شركات السمسرة بتوفیق أوضاعھا ،اء بما تم االكتتاب فیھأو االكتف المصریة التداول بالبورصة
ع ملتتوافق  فرت عنھا عملیة التخصیصتي اسقیمة األسھم المخصصة وال كامل الستكمال المتبقیةالمبالغ  بإیداعو ذلك 

 . 8/2/2022 م عملعمل فقط ینتھى بنھایة یو و ذلك لمدة یوم الطرحنسبة التغطیة التي اسفر عنھا 
قصاھا ألعام لمدة لطرح اتلقي األوامر ل للرقابة المالیة مد فترة منفردا بعد موافقة الھیئة العامة یجوز لرئیس مجلس اإلدارة .2

خ التاری أیام عمل من ثالثةعمل بشرط اإلعالن بالصحف وشاشة البورصة قبل  ثالثة أیامعشرة أیام عمل وال تقل عن 
 كتتاب.المحدد لغلق باب اال

 لشركة.مال ا سیتم اإلعالن على شاشات التداول بالبورصة عن تنفیذ الطرح وعن تاریخ بدء التداول علي أسھم رأس .3
 ال یجوز لمشتري األسھم في الطرح الخاص طلب شراء أسھم مطروحة في الطرح العام. .4
 مر. األوا بالطرح خالل فترة تلقي وسمسار الطرح بسریة بیانات ومعلومات نسبة التغطیة الخاصة الطرح التزام مدیر .5
، وال یتم %100حال تحقق تغطیة الطرح بنسبة  فقطیلتزم مدیر الطرح باإلعالن للعمالء عن تغطیة الطرح مرة واحدة  .6

 .العامة للرقابة المالیة اإلعالن عن النسبة النھائیة إال بعد إخطار الھیئة
سواء عام الطرح لصادرة منھ حتى أخر یوم لتلقي أوامر الشراء في الیحق للمشتري في الطرح العام إلغاء أوامر الشراء ا .7

  .الممتدة المدة في المدة األصلیة أو
 .وتعدیالتھ 2019سنة ل 48یلتزم مدیر الطرح باالشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم  .8
 2019سنة ل 48ر مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم شتراطات الواردة في قرایلتزم سمسار الطرح باال .9

 .وتعدیالتھ
 علي شركات السمسرة مراعاة الفصل التام بین حسابات العمالء النقدیة بین الشرائح وداخل كل شریحة. .10
ات فالمخال باتخاذ ما تراه من إجراءات وسیتم عرضالمصریة في حالة عدم اإللتزام بما سبق ستقوم البورصة  .11

 سبق. ام بماإلعمال شئونھا من تدابیر بحق المخالفین لذا یرجي االلتز المصریة علي لجنة العضویة بالبورصة
  

  23/1/2022 بتاریخ المال بصحیفةعلى شاشات البورصة و لمزید من التفاصیل یرجى مراجعة إعالن نشرة الطرح المنشورة
 



 

 
 

   

 

 برجاء مراعاة ما یلي:
ی�ع ) على أن تك�ون جمOPRسجیل أوامر البیع  والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (على جمیع شركات السمسرة ت .1

ي تع�دیالت كما یج�ب مراع�اة ع�دم القی�ام ب�أ ،) وكذلك بالنسبة ألوامر حجز الكمیات المسجلة OPENاألوامر مفتوحة المدة (
 .الطرحعلى أكود العمالء تؤدي إلى إیقافھا وذلك حتى تمام تنفیذ 

ل�ى أن ع 7/2/2022 جلسة ت�داولت السمسرة مراجعة أوامرھا من خالل شاشات متابعة األوامر بالنظام قبل نھایة على شركا .2
ع�د ت األوام�ر بتقوم الشركات بإجراء أي تعدیالت في أوامرھا قبل نھایة ھذا الموعد ولن یسمح بإجراء أي تعدیالت على بیانا

 نھایة ھذا الموعد .
اة قواع�د لمتعاملین االلت�زام بكاف�ة قواع�د القی�د واإلفص�اح المعم�ول بھ�ا ف�ي البورص�ة ومراع�على جمیع شركات السمسرة وا .3

 عملیة المقاصة والتسویة وقواعد عمل صندوق ضمان التسویات.
 
 
 
 
 


