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تغطرة االكتتاب وترصيييييي   إتمام الطرح العام للجمهو  تمجح  يابن سييييييرما  ا  ا 

  ز  تحيي  2017ديسييييييم ر  12وتعلن بيي ا التيي او   ي  ؛ رة 18.2بمعيي   

ISPH.CA 

 

 2017ديسم ر  7القاهرة  ي 

أعلنت اليوم شررة ا ا س نررينر ارش.ر م.م.م. ن ا س نررينر  أر  ال،ررة ا حد ركب ى شر  تةر شررة رد يو وت ال روا ري    

غلع  رب اذ   رب اب  المة ز الثرنب اب السرررروم الممررررةي .ت ي  يع أنررررةو .يشذد النمو اب ولع السرررروم الواعشد عس

 نهم .س أنهم شأنمرل ال،ة ا. 40.407.244ليش   شةو ا الطةح اليرم للجمهوش

د  يث 1 رة 18.2 بمع  .سرررررر ثمة  3700رقش يم يغطيا اذ   رب اب شررررررةو ا الطةح اليرم للجمهوش .س كرن  أ ثة .س 

 ح.2.ليون  رذش 243ن والب   لرا  جمره 4.3يجرر د طلترد اذ   رب 

يخمري  طلترد اذ   رب ري شوش السرية النهر ب ل،رةو ا الطةح عس  2017 وسرمتة  5اب روأيب ولع  يش ىعالن ال،رة ا 

كنيه للسررهمد  يث يم يغطيا اذ   رب اب شررةو ا الطةح الخرص .س كرن  أ ثة .س  5.80الخرص للمؤنررسرررد المرليا عنش 

لب .ليرش كنيه ن وا 22.4.ة د ر لغت طلترد اذ   رب  17.1.ؤنررررررسررررررا انرررررر ثمرشوا روري المال   المرليا  ميشل  500

 220ن والب   لرا  جمره 3.898ح. رومررر    لع شأل المرل السررروقب ل،رررة ا ا س نرررينر ارش.ر ىل  1.ليرش  رذش 1.271

   ح  م  ض  السية النهر ب ليمليا الطةح  رلتوشصا الممةوا.1.ليون  رذش

ا .س ووم  ي ت ش.ز  2017 وسرررررمتة  12ر.س الم ةش أن وتشأ ال شارل عل  أنرررررهم ال،رررررة ا  رلتوشصرررررا الممرررررةوا اع ترش 

ISPH.CA ة ا، ر  أن ال سهم خالل ا ة  .شيهر شهة  قر.تد علم  نية ال ن  ةاش  ،ر   سرب .خم  لضمرن  عم را  إن

 .س يرشوخ  ش  ال شارل.

.س ىكمرلب  %40.09نهم عر ي ر مر وير ل  269.381.625غ  شه القم  ري،م  عمليا الطةح اليرم رالخرص عش  وتل

شةو  يس ى شاكمر  ،رش ىليهمر .ي ر  رلطةح اليرمحد رولع .س خالل  ،ة ا  رلتوشصا الممةوا نالخطوييس و نمرل ال نهم شأ أ

الجهرد وري نررررهم للمؤنررررسرررررد المرليا رالاةا  وري المال   المرليا ر 228.974.381طةح خرص ليش   شه القمرررر  

.س ىكمرلب أنررررهم عمليا الطةح اليرمحد رالخةر طةح عرم للجمهوش ليش   %85الختة  اب .جرل الرشام المرليا ن والب 

 .ي ةوت ر .س ىكمرلب أنهم عمليا الطةح اليرمح %15نهم ن 40.407.244وتلغ  شه القم  

 ا كيئا الةقر المي مش  .سس خالل ن،ررررة  الطةح اليرم ومكنكم اذطالو عل  كميت ال فرصرررري  الخرصررررا  يمليا الطةح اليرم .

 .المرلياد رالم ر ا  رلي ر عل  الموقت اإللك ةرنب لل،ة ا

ر.س الم ةش أن ي وم شررررة ا  ل ون ارونرن،رررررل ل ةرو  ريغطيا اذ   رب اب الرشام المرليا  شرش المنسررررع الشرلب ر.سررررئول 

   .ي وم  سيونب  شرش المس ،رش ال رنونب ل،ة ا ا س نينر ارش.ر.ال غطيا الر ش اب عمليا الطةحد ايمر و وم .ك 

 —نهروا التيرن—

 

                                                      
 .2017ديسمبر  10مرة، وذلك اعتباًرا من  18.2مرة إلى  18.35تم مراجعة البيان الصحفي لتعديل نسبة تغطية االكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور من  1 

 كنيهح 17.7 نر   عل  نية صةف الشرذش ال.ةوكب  رلتنع المة زي ن 2 
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 عن شركة ابن سرما  ا  ا

 

ركب شة ا شا ش  اب .جرل يو وت ال روا ري    المة ز الثرنب اب السوم الممةي .ت  2001ن،أد ا س نينر ارش.ر عرم 

ا اب ولع السوم  شة ا .س  300الواعش. ري خم  ال،ة ا اب يو وت .ن جرد أ ثة .س ي  يع .يشذد النمو النةو نمو 

ألف عمي  .س يجرش الجملا رال جز ا  34أ ة  أنرررمر  صرررنرعا ال روا عل  السرررر ا الم ليا رالشرلياد ريخشم .ر و ةب .س 

م لع ا. ريرنررالنرر  المرريشليرد رالمسرر ،ررفيرد الير.ا رالخرصررا رالو شاد المرر يا المن ،ررة   جميت الم را رد الممررةو

 ألف طلتيا شهةو ر. 375شر نا يجرشوا ل وصي  قةا ا  600ال،ة ا أنطول شر نرد وضم  والب 

 

ري شم شرررة ا ا س نرررينر  رقا خش.رد . نوعا لمجموعا  تية  .س الموش وسد  مر اب ولع خش.رد ى اش  .سررر و عرد ال خزوس 

يس  لول ال سرووع ال ب يسر هشف قرعش   يرنرد المسر هلك رشرتكرد الشعم اللوكيسر ب لمرنرعا الشرا  اضرال  عس يطووة رينفي 

 ،ررر   أن ر  الجمهوشواد  مر ي خمررر  ال،رررة ا اب ي شوم خش.رد يل ب الطلتيرد ريوصررريلهر لليمال د ركب أرل شرررة ا اب 

يسررر  شم نموول المتييرد الهريفيا اب .جرل يو وت ال روا  ممرررة. ري    شرررة ا ا س نرررينر ارش.ر  فةوع عم  وة و عل  

.شونا .مرررررةواد  يث يهشف  23.وقي ر اب  55.وظفر  لخش.ا عمال هر .س خالل الم ةاد ال ،رررررغيليا المو عا عل   5500

 ال،ة ا ىل  ىثةا   ير  اليمال   رل أ ش .س  مولهم عل  المس  ضةاد الشرا يا ار  ا الجو  .

 

 pharma.com-www.ibnsinaلمزوش الميلو.رد وةك   ورش  .وقينر اإللك ةرنب: 

 

 لالستعالم والتواصل:

 شركة ابن سرما  ا  ا ش.م.م.

 

 . مش شوقبد .سئول عالقرد المس ثمةوس

 

 

 +2 010 0085 2771يليفون: 

 

 

 شركة بلتون  ايمانشرا  لترويج وتغطرة االكتتاب  ي األو اق المالرة

 

 . مش الخضة

 طرشم خرطة

 . مو  السيش

 

 

 

 +2 02 2461 6300يليفون: 

  

file:///C:/Users/tkhater/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T2PPMCD0/www.ibnsina-pharma.com

