تفاصيل إكتتاب شركة سبيد ميديكال EDBM -
0909/90/90
تعلـــــن شركة سبٌد مٌدٌكال عن الدعوة لقدامى المساهمٌن لالكتتاب فى زٌادة رأس المال المصدر و المدفوع من < :7,72:,97جنٌه
الى  227,;2;,;<8بزٌادة نقدٌة قدرها  781,817,2:9موزعة على عدد  :82,819,7;1سهم ،بالقٌمة االسمٌة للسهم  21قرش +
 1.8قرش مصرٌف اصدار.

مىعد االكتتاب :
ٌتم فتح باب االكتتاب اعتبارا من ; 2121/1</2تنتهى فى < 2121/71/2وٌجوز غلق باب االكتتاب فى حاله التغطٌه كامله

تداول حق االكتتاب
ٌتم تداول حق االكتتاب منفصال عن السهم األصلى وذلك خالل الفترة من <( 2121/1</2تارٌخ فتح باب االكتتاب) وحتى
( 2121/71/29قبل موعد غلق باب االكتتاب بثالثة أٌام عمل) على ان تراعى الشركة الحصول مقدما على موافقة شركة االٌداع والقٌد
المركزى على قٌد حق االكتتاب والتقدم بطلب قٌد تداول حق االكتتاب الى إدارة البورصة المصرٌة قبل خمسة أٌام عمل على األقل من
التارٌخ المحدد لفتح باب االكتتاب وفقا لقواعد القٌد والشطب بالبورصة المصرٌة.

البياناث األساسيت للشركت :







راس المال المصدر الحالى  :7,72:,97< :جنٌه
راس المال المصدر بعد الزٌادة 227,;2;,;<8 :جنٌه
عدد االسهم الحالى 789,97;,1<8 :سهم
عدد االسهم بعد الزٌادة 7071<071101:8 :سهم
القٌمة االسمٌة 21 :قرش
مصارٌف اإلصدار  1.8 :قرش

الغرض من االصدار:
توفٌر سٌولة نقدٌة للتوسعات االستثمارٌة المعلنة وهً:




مستشفى سبٌد العبور
معامل التحلٌل الطبٌة ( 71فرع) بنهاٌة 2121
مجمع عٌادات بمحافظة السوٌس

الحق فً االكتتاب ( :لمشتري السهم حتً  3939/90/34فً حدود  %322من عدد االسهم التي يمتلكها)
ٌحق لقدامى مساهمى الشركة ومشترى السهم حتى نهاٌة جلسة تداول ٌوم  2121/1</27فى حدود  %277من عدد االسهم التى
ٌمتلكها كل منهم فى رأس المال المصدر قبل الزٌادة كما ٌحق له بٌع جزء او كل من حق االكتتاب منفصال عن السهم األصلى ،مع العلم
أنه سوف تجبر كسور حقوق االكتتاب واسهم الزٌادة لصالح صغار المساهمٌن من األصغر الى األكبر .فى حالة عدم تغطٌة كامل
األسهم المطروحة فى المرحة األولى سٌتم طرح االسهم المتبقٌة على المساهمٌن القدامى الذٌن لم ٌقوموا ببٌع الحق من االكتتاب
ومشترى حق االكتتاب دون التقٌد بنسب االكتتاب وفى هذه الحالة اذا تجاوز االكتتاب فى االسهم المتبقٌة سٌتم التخصٌص على اساس
نسبة االسهم المطلوبة الى االسهم المتبقٌة وسٌتم جبر كسور حقوق االكتتاب لصالح صغار المساهمٌن وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة
عن االكتتاب فى االسهم المتبقٌة خالل اسبوع من غلق االكتتاب من خالل البنك متلقً االكتتاب على ان ٌتم االعالن عن ذلك فى حٌنه.

شروط السداد:
يتم سداد كامل قيمة االكتتاب والبالغة  02قرش للسهم الىاحد .باإلضافة الى مصاريف إصدار بىاقع  2.0قرش للسهم
الىاحد

بنك تلقً االكتتاب :
ٌتم االكتتاب من خالل بنك قطر الوطنى األهلً الوطنى.

إخالء المسؤولية
ٌستند هذا التقرٌر إلى المعلومات المتاحة للجمهور .ال ٌُقصد بهذا التقرٌر توصٌة بشراء أو بٌع  ،كما ال ٌعتبر عرض شراء أو بٌع
األوراق المالٌة المذكورة فٌه .لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة فً هذا التقرٌر من قبل إدارة أبحاث شركة برٌمٌٌر من مصادر
ٌعتقد أنها موثوق فٌها فً وقت نشرها .ال تتحمل شركة برٌمٌٌر أٌة مسؤولٌة قانونٌة أو مسؤولٌة عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن
استخدام هذا المنشور أو محتوٌاتهٌ .حق لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر اآلراء الواردة فً هذا التقرٌر دون إشعار مسبق.
ٌحتوي هذا التقرٌر البحثً (بما فً ذلك جمٌع المالحق) على معلومات ٌُقصد نقلها فقط إلى المستقبلٌن المقصودٌن  ،إذا لم ٌكن القارئ
أو المتلقً لهذا التقرٌر البحثً هو المتلقً المقصود ٌ ،رجى إخطار برٌمٌٌر على الفور  ،وٌجب مسح هذا التقرٌر البحثً دون االحتفاظ
بأي جزء بأي شكل من األشكال .إن االستخدام غٌر المصرح به لهذا التقرٌر البحثً أو نشره أو توزٌعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي
شخص بخالف المتلقً المقصود محظور تمامًا.
ٌؤكد محلل/محللو األبحاث الذٌن ٌغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة فً هذا التقرٌر أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو
الشركات) وأوراقهم المالٌة تم التعبٌر عنها بدقة.

مسؤولي االتصال
ادارة البحىث
قسم البحوث

تلٌفون(+202) 37627581 :

برٌد الكترونًresearch@ premiere-securities.com :

