
 

 هب انم خدا 
 

 

  اطالعیه عرضه اولیه

 )سهامی عام(    ایرانیان گسترش صنایع رویشرکت  سهام 

   "1فگستر"در نماد  به روش ثبت سفارش

  هیأت محترم پذیرش اوراق  توسط 03/06/1399 در تاریخ ( عام یسهام ) انیرانیا یرو عیشرکت گسترش صناسهام به استناد پذیرش 

      د.شومیعرضه  عمده  سهامدارسهام شرکت مذکور توسط  ؛رساندفرابورس ایران، به اطالع می  دومبهادار در بازار 

 

 مشخصات عمومی عرضه

 سهم 500،000،000تعداد کل سهام شرکت:   ❖

 درصد از کل سهام شرکت 15سهم معادل  000000،75,:    قابل عرضه تعداد کل سهام   ❖

 )سهامی خاص( بانک سپه کارگزاریشرکت  مدیر عرضه: ❖

 ثبت سفارش   به روشمشخصات عرضه به عموم  

 سهم 65،000،000 :اولیه روز عرضه  قابل عرضه به عموم درتعداد سهام   ❖

 سهم 130حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی:   ❖

 22/02/1400روز چهارشنبه مورخ : ثبت سفارش  تاریخ ❖

 ه یناظر در روز عرضه اول امیمطابق با پ   :دوره ثبت سفارش ❖

 ریال 6،179تا مبلغ   ریال 5،617از مبلغ : امنه قیمت در ثبت سفارشد ❖

(  خاصکارگزاری بانک سپه )سهامی  شرکت    و  درصد  33.33به میزان  (  عام)سهامی    امیدتامین سرمایه  شرکت  :  خرید  یندمتعه ❖

 از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه  درصد 16.67به میزان 

 

 25/02/1400مورخ  شنبه  ها در روز  مشخصات عرضه به صندوق

 سهم 10،000،000:  هابه صندوقتعداد سهام قابل عرضه   ❖

با قیمت   25/02/1400شنبه مورخ  روز  در    منتشر خواهد شد  ای که متعاقباًمطابق اطالعیه گذاری  های سرمایه عرضه سهام به صندوق

 پذیرد. ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می

 

 

 1400/ 02/ 19تاریخ:    
 00الف/ / 2694شماره: 



 

     

 

 

انجام  ب سفارش  ثبت  روش  به  مذکور  شرکت  سهام  اولیه  عرضه  که  موضوع  این  به  توجه  مفاد  میا  به  توجه  دستورالعمل "شود، 

ایران مصوب مورخ  پذیره اوراق بهادار در فرابورس  اولیه  اوراق  هیأت  14/10/1395نویسی و عرضه  مدیره محترم سازمان بورس و 

ر مقررات  گیری و نحوه انجام عرضۀ اولیه اوراق بهادار و سای، به منظور اطالع از جزییات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارش"بهادار

 مربوطه، ضروری است. 

سایت رسمی شرکت  اطالعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در امیدنامه و گزارش کارشناسی ارزشگذاری سهام شرکت در وب

نشانی   به  ایران  اطالع  www.ifb.irفرابورس  سامانه جامع  نشانی  و همچنین  به  )کدال(  ناشران  در   www.codal.ir رسانی 

 باشد. مندان میدسترس عالقه

 

 محمدصادق غزنوی  

 عملیات بازار   مدیر
 

http://www.ifb.ir/
http://www.codal.ir/

