هب انم خدا

تاریخ1400/02/19 :
شماره /2694 :الف00/

اطالعیه عرضه اولیه
سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام)
به روش ثبت سفارش در نماد "فگستر"1
به استناد پذیرش سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ  1399/06/03توسط هیأت محترم پذیرش اوراق
بهادار در بازار دوم فرابورس ایران ،به اطالع میرساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده عرضه میشود.

مشخصات عمومی عرضه
❖ تعداد کل سهام شرکت 500،000،000 :سهم
❖ تعداد کل سهام قابل عرضه  75،000,000 :سهم معادل  15درصد از کل سهام شرکت
❖ مدیر عرضه :شرکت کارگزاری بانک سپه(سهامی خاص)
مشخصات عرضه به عموم به روش ثبت سفارش
❖ تعداد سهام قابل عرضه به عموم در روز عرضه اولیه 65،000،000 :سهم
❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 130 :سهم
❖ تاریخ ثبت سفارش :روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22
❖ دوره ثبت سفارش :مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ دامنه قیمت در ثبت سفارش :از مبلغ  5،617ریال تا مبلغ  6،179ریال
❖ متعهدین خرید :شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) به میزان  33.33درصد و شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)
به میزان  16.67درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه

مشخصات عرضه به صندوقها در روز شنبه مورخ 1400/02/25
❖ تعداد سهام قابل عرضه به صندوقها 10،000،000 :سهم
عرضه سهام به صندوقهای سرمایهگذاری مطابق اطالعیهای که متعاقباً منتشر خواهد شد در روز شنبه مورخ  1400/02/25با قیمت
ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت میپذیرد.

با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام میشود ،توجه به مفاد "دستورالعمل
پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب مورخ  1395/10/14هیأتمدیره محترم سازمان بورس و اوراق
بهادار" ،به منظور اطالع از جزییات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارشگیری و نحوه انجام عرضۀ اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات
مربوطه ،ضروری است.
اطالعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در امیدنامه و گزارش کارشناسی ارزشگذاری سهام شرکت در وبسایت رسمی شرکت
فرابورس ایران به نشانی  www.ifb.irو همچنین سامانه جامع اطالعرسانی ناشران (کدال) به نشانی  www.codal.irدر
دسترس عالقهمندان میباشد.
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