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مدرییت عملیات بازار

اطالعیه
رعهض اولیه سهام ش کرت غلتک سازان سپااهن (فسازان )
بِ اطالع کلیِ فعاالى هحتشم باصاس سشهایِ هیسساًذ دس سٍص دٍضٌبِ هَسخ  1332/05/22تعذاد  55هیلیَى
سْن هعادل  20دسصذ اص سْام ضشکت غلتک ساصاى سپاّاى بِ عٌَاى پاًصذٍسی اهیي ضشکت بشای اٍلیي
باس پس اص پزیشش ٍ دسج ًام ضشکت دس فْشست ضشکتّای پزیشفتِ ضذُ دس بَسس اٍساق بْاداس تْشاى دس
بخص "ساخت فلضات اساسی"  ،گشٍُ ٍ طبمِ "ساخت آّي ٍ فَالد اساسی " دس فْشست ًشخّای باصاس
دٍم ٍ دس ًواد "فساصاى" بِ ضیَُ ثبت سفاسش جْت کطف لیوت عشضِ خَاّذ ضذ.
هطخصات عشضِ بِ ضشح صیش هیباضذ:
زمان ورود ثبت سفارش

سهان شزوع ثبت سفارش هتعاقبا در روس عزضه اعالم خواهد شد

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی

 022سهن

کف قیمت

 0222ریال

سقف قیمت

 0422ریال

مدیر عرضه

کارگشاری بانک هلی ایزان

متعهدیه عرضه

شزکت تولیدی چدن ساسان

متعهد خرید

شزکت سزهایهگذاری توسعه هلی

سقف تعهد خرید

پنجاه درصد ( ) % 02اس کل سهام قابل عزضه

الصم بزکشست4
ٍسٍد سفاسش صشفاً با کذ هعاهالتی ٍ دس دٍسُ صهاًی ٍ هحذٍدُ لیوتی تعییي ضذُ جْت ثبت سفاسش
اهکاًپزیش هی باضذ ٍ ٍسٍد سفاسش بصَست گشٍّی هجاص ًوی باضذ .کلیِ هطتشیاى بش خط ًیض هی تَاًٌذ با
تَجِ بِ ضشایط رکش ضذُ فَق ًسبت بِ ٍسٍد سفاسش الذام ًوایٌذ.
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پس اص اتوام دٍسُ ثبت سفاسش ،کطف لیوت با تَجِ بِ ٍضعیت سفاسضات ثبت ضذُ دس دٍسُ ثبت
سفاسش ٍ هطابك با هفاد هٌذسج دس هادُ  15دستَسالعول پزیشًَُیسی ٍ عشضِ اٍلیِ اٍساق بْاداس دس بَسس
اٍساق بْاداس تْشاى ٍ فشابَسس ایشاى هصَب  1335/10/14خَاّذ بَد.
جْت هطاّذُ هتي دستَسالعول پزیشًَُیسی ٍ عشضِ اٍلیِ اٍساق بْاداس دس بَسس اٍساق بْاداس تْشاى ٍ
فشابَسس ایشاى بِ اطالعیِ ضواسُ  121/12532هَسخ  ٍ 1335/11/04یا بِ لسوت دستَسالعول ّا دس بخص
لَاًیي ٍ همشسات تاسًوای ضشکت بَسس اٍساق بْاداس تْشاى هشاجعِ ضَد.
بِ پیَست گضاسش کاسضٌاسی دس خصَظ اسصشگزاسی سْام ضشکت غلتک ساصاى سپاّاى (فساصاى) لابل
سٍیت هیباضذ.
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