
 

 

               EBDP - البدر للبالستيك شركة  اكتتاب تفاصيل
                                                                                                                              23/11/2020 
 

 3,825,000من  والمدفوع المصدر المال رأس زيادة فى لالكتتاب المساهمين لقدامى الدعوة عن للبالستيك البدرشركة  تعلـــــن
 0.5, بالقيمة االسمية للسهم سهم 15,300,000 عدد على موزعة 7,650,000 قدرها نقدية بزيادة 11,475,000 الى جنيه
 قرش مصريف اصدار. واحد+  جنيه

 االكتتاب: موعد

 فى حاله التغطيه كامله االكتتاب ب با غلق ويجوز 31/12/2020 في تنتهي 2/12/2020 من اعتبارا االكتتاب باب فتح يتم

 تداول حق االكتتاب

وحتى )تاريخ فتح باب االكتتاب(  2/12/2020وذلك خالل الفترة من  يتم تداول حق االكتتاب منفصال عن السهم األصلى
)قبل موعد غلق باب االكتتاب بثالثة أيام عمل( على ان تراعى الشركة الحصول مقدما على موافقة شركة االيداع والقيد  28/12/2020

بورصة المصرية قبل خمسة أيام عمل على األقل من حق االكتتاب الى إدارة الالمركزى على قيد حق االكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول 
 المصرية.التاريخ المحدد لفتح باب االكتتاب وفقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة 

 :   للشركة األساسية البيانات

                              جنيه  000,825,3 الحالي:راس المال المصدر  ▪
 جنيه  000,475,11: الزيادةراس المال المصدر بعد  ▪
 سهم                                          000,650,7 :الحاليعدد االسهم  ▪
 سهم 22,950,000عدد االسهم بعد الزيادة:  ▪
 قرش 50 القيمة االسمية: ▪
 قرش  1 اإلصدار:مصاريف  ▪

 :االصدار من الغرض

 وهي:توفير سيولة نقدية للتوسعات االستثمارية المعلنة 

 جنيه 3,319,00تجهيز مصنع المنطقة الثانية برج العرب قيمة  ▪
 جنيه 1,200,000ع المنطقة الرابعة برج العرب بقيمة استكمال اعمال مصن ▪
 جنيه 3,130,601ومصروفات( بقيمة  اتمتوفير سيولة لرأس المال العامل للشركة )خا ▪

 (من عدد االسهم التي يمتلكها %200فى حدود  29/11/2020 حتى السهم )لمشترىاالكتتاب:  في الحق

من عدد االسهم التى يمتلكها  %200 حدود في 29/11/2020يوم  تداول جلسة نهاية حتى السهم ومشترى الشركة مساهمي لقدامى يحق
كما يحق له بيع جزء او كل من حق االكتتاب منفصال عن السهم  )بواقع سهمين لكل سهم( كل منهم فى رأس المال المصدر قبل الزيادة

. فى حالة عدم ر الى األكبرصغالزيادة لصالح صغار المساهمين من األاألصلى, مع العلم أنه سوف تجبر كسور حقوق االكتتاب واسهم 
مين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق من هسيتم طرح االسهم المتبقية على المساتغطية كامل األسهم المطروحة فى المرحة األولى 

االكتتاب فى االسهم المتبقية سيتم التخصيص على جاوز رى حق االكتتاب دون التقيد بنسب االكتتاب وفى هذه الحالة اذا تتاالكتتاب ومش
لغ قية وسيتم جبر كسور حقوق االكتتاب لصالح صغار المساهمين وتقوم الشركة برد المباباساس نسبة االسهم المطلوبة الى االسهم المت

 .االكتتاب على ان يتم االعالن عن ذلك فى حينه خالل اسبوع من غلق االكتتاب من خالل البنك متلقيالزائدة عن االكتتاب 



 

 

 :السداد شروط

قرش للسهم  1باإلضافة الى مصاريف إصدار بواقع  للسهم الواحد. قرش 50يتم سداد كامل قيمة االكتتاب والبالغة 

 األوراققيد وشطب حق االكتتاب في اول جلسة تداول وفقا لقواعد سيتم تحديد سعر تداول  المنفصل, وبالنسبة لحقق االكتتاب الواحد
 .المالية

 : االكتتاب تلقى بنك

 .مصر ايران بجميع فروعه بنك خالل من االكتتاب يتم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما , بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر منشركة بريميير  أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية أيةشركة بريميير  تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

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

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

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال 
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