
 

 

 

   

 

 راميدا-اسم الشركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية

 EGS381B1C015كود الترقيم الدولي : 

 RMDA.CAكود رويترز : 

 عام و خاص  حالموضوع: طر

 

سهم نشرة طرح أملخص إعان  بشأن 2019/  11 / 27   بتاريخ البورصة- المال  ةبصحيفالمنشور  عاناإلشارة إلى باإل

 قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى توسيعبغرض ح العام والخاص في السوق الثانوي للطرالمصدرة   شركةال

على شريحتين تود إدارة البورصة أن تعلن  جم/سهم 4.66بسعر من أسهم رأس مال الشركة المصدر سهم 376,606,000عدد 

 لجميع المتعاملين ما يلي:

 ة االولى الطرح العام :أوال: الشريح

 حجم الشريحة :

ً لبيع حد أقصى من األسهم بعدد  طرح عام سهم تمثل   18,830,300على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا

 المصدرة  من أسهم الشركة % 2.93  المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة من إجمالي األسهم % 5  نسبة

 شاركة : االشخاص الذين لهم حق الم

 الجمهور من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين.الجمهور من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين.

 : حدود الطلبات 

 األسهم المخصصة لتلك الشريحةوبحد أقصى  حد أدنى بدون 

 السعر :   

 جم جم     6666..44      ههيتم تلقى وتسجيل األوامر بسعر للسهم قدريتم تلقى وتسجيل األوامر بسعر للسهم قدر

 طريقة السداد :

ون بالمائة( على األقل من قيمة كل طلب في الحساب )خمسة وعشر %25على شركات السمسرة متلقية األوامر إيداع نسبة 

المحدد لنهاية  12/2019/  4  ساعات عمل يوم المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية 

 .جم للسهم الواحد   4.66  على أساس سعر الطرح البالغ قدره فترة تلقي األوامر )غلق باب الطرح العام(

 ً  .بأنه في حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة علما

وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التي تتحدد بناء على سعر الطرح وعلى أساس نتيجة التخصيص في حالة 

ده لدى بنوك المقاصة وذلك طبقاً لنظام التسوية المعمول به لدى شركة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سدا

  مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي

 التسجيل ألوامر التنفيذ بالبورصة :

        اعتباراً من يوم  O.P.Rيتم السماح بتسجيل األوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات الـ 

 .12/2019/ 4  أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل يوم  5 ولمدة  2019/  11/28

 شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل األوامر :

جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة 

 العضوية بالبورصة المصرية.

 سرة البائعة :شركة السم

 للسمسرة فى االوراق المالية. التجارى الدولى شركة 

 طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة:

م سيتم إجراء وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العا

تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي األسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي األسهم المطلوبة للشراء مع 

 مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

 

 ثانيا: الشريحة الثانية الطرح الخاص:

 حجم الشريحة :

من  %   55.59 ألسهم المطروحة للبيع والتي تمثلد امن عد % 95 ثل نسبة هما تمس 357,775,700عدد  

 .ة المصدرةالشركإجمالي أسهم 

 األشخاص الذين لهم حق المشاركة : 

وفقا  و أفراد ذوى الماءة الماليه و األفراد و الجهات ذوى الخبره في مجال األوراق الماليه مؤسسات مالية 

 2019نة لس 84للتعريف الوارد في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 

 .سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية

 



 

 

 

   

 

 

 : حدود الطلبات 

من  %1بما ال يقل عن و  ألفرادللمستثمرين امن قيمة الطرح بالنسبة  %0.5بما ال يقل عن يكون الحد األدنى 

لسنة  48قرار مجلس ادارة الهيئة رقم الماليه وبدون حد أقصى وبمراعاة قيمة الطرح بالنسبة للمؤسسات 

2019 

 السعر : 

 .للسهم الواحدجنيها مصرياً  4.66  

 طريقة السداد :

االتفساق مسع أفسراد ومؤسسسات ذوي المساءة الماليسة لتخصسيص نسسب  ورئيس مجلسس اإلدارةويجوز لمدير الطرح 

لسسسنة  1430وذلسسك بالتنسسسيق مسسع البورصسسة المصسسريه وفسسى ضسسوء القسسرار رقسسم  محسسدد مسسن شسسريحة الطسسرح الخسساص

 ورصة المصرية.بشأن اإلجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام و الخاص بالب 2019

 شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل األوامر:

 شركة اتش اس بى سى سيكيوريتيز ايجيبت-للسمسرة فى االوراق المالية التجارى الدولىشركة  

 شركة السمسرة البائعة:

 للسمسرة فى االوراق المالية. التجارى الدولىشركة  

 طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :

يتم التنفيذ بالبورصة وفقاً للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وفقاً لما يحسدده مسدير الطسرح وعسدد األسسهم 

 بالبورصة.المطلوب شراؤها من خال هذه الشريحة 

 

 ثالثاً: االحكام العامة:

فى حالة عدم تغطية األسهم المخصصة للطرح العام بالكامل، يجوز للشركة ومدير الطرح زيادة عدد  -1

األسهم المطروحة بالطرح الخاص وذلك بتحويل جزء من األسهم المخصصة للطرح العام الى الطرح 

 .قا لقواعد القيدبما ال يقل عن الحد األدنى الواجب توافره وف الخاص

مد فترة تلقي األوامر للطرح  العامه للرقابه الماليه بعد موافقة الهيئة لرئيس مجلس اإلدارة منفرداً يجوز  -2

 3أيام عمل بشرط اإلعان بالصحف وشاشة البورصة قبل  3أيام عمل وال تقل عن  10العام لمدة أقصاها 

 أيام عمل من التاريخ المحدد لغلق باب االكتتاب.

يتم اإلعان على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على أسهم رأس س -3

 مال الشركة.

 ال يجوز لمشتري األسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام. -4

ترة تلقى التزام مدير وسمسار الطرح بسرية بيانات ومعلومات نسبة التغطية الخاصة بالطرح خال ف  -5

 األوامر.

 خال فترة تلقى األوامر. يلتزم مدير الطرح باإلعان للعماء عند تغطية الطرح مرة واحدة  -6

 ، وال يتم اإلعان عن النسبة النهائية اال بعد اخطار الهيئة.%100حال تحقق تغطية الطرح بنسبة 

 . 2019لسنة  48رقم يلتزم مدير الطرح باالشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة  -7

 . 2019لسنة  48الطرح باالشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  سمساريلتزم  -8

في حالة عدم تغطية الطرح العام بالكامل سيتم االكتفاء بما تم االكتتاب فيه وتلتزم شركات السمسرة بتوفيق  -9

قيه الستكمال قيمة كامل األسهم المخصصة أوضاعها لدى شركة مصر للمقاصه وذلك بإيداع المبالغ المتب

والتي أسغرت عنها عملية التخصيص لتتوافق ونسبة التغطية التي أسفر عنها االكتتاب في الطرح وذلك 

 . 5/12/2019لمدة يوم عمل فقط ينتهى بنهاية يوم عمل 

المخالفات على  في حالة عدم اإللتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ماتراه من إجراءات وسيتم عرض -10

 لجنة العضوية بالبورصة إلعمال شئونها.

  

   بتسسساريخ  البورصسسسة- المسسسالبصسسسحيفة لمزيسسسد مسسسن التفاصسسسيل يرجسسسى مراجعسسسة إعسسسان نشسسسرة الطسسسرح المنشسسسورة 

27/11/2019 

ً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح ورئيس  يتم ذلك وفقا

استبعاد وتخصيص األسهم لألشخاص االعتبارية واألفراد ذوي الماءة المالية وفقاً لما يراه دون  مجلس االدارة

 .إبداء األسباب

قرار مجلس ادارة وفقا لقرار  لتخصيص لشريحة الطرح الخاص بواسطة مدير الطرح بنظام السعر المحدد يتم ا

 2019نة لس 48الهيئة رقم 

 



 

 

 

   

 

 

 برجاء مراعاة ما يلي:

( علسى OPRعلى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع  والشراء في السوق الخساص بسذلك بالبورصسة ) .1

كمسا يجسب  ،( وكسذلك بالنسسبة ألوامسر حجسز الكميسات المسسجلة OPENأن تكون جميع األوامر مفتوحسة المسدة )

 مراعاة عدم القيام بأي تعديات على أكود العماء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .

   لنظسسام قبسسل نهايسسة جلسسسة تسسداولعلسسى شسسركات السمسسسرة مراجعسسة أوامرهسسا مسسن خسسال شاشسسات متابعسسة األوامسسر با .2

علسسى أن تقسسوم الشسسركات بسسإجراء أي تعسسديات فسسي أوامرهسسا قبسسل نهايسسة هسسذا الموعسسد ولسسن يسسسمح   4/12/2019

 بإجراء أي تعديات على بيانات األوامر بعد نهاية هذا الموعد .

ل بهسسا فسسي البورصسسة علسسى جميسسع شسسركات السمسسسرة والمتعسساملين االلتسسزام بكافسسة قواعسسد القيسسد واإلفصسساح المعمسسو .3

 ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

 

 

 

 

 


