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 اطالعیه

رضه اولیه سهام شرکت  ( قرن ) پدیده شیمی قرن ع
 

  میلیون 100تعداد 30/11/1398مورخ  شنبهچهاررساند در روز سرمایه میبه اطالع کلیه فعاالن محترم بازار 

شرکت پذیرفته پانصد و سی و چهارمین به عنوان پدیده شیمی قرن  تاز سهام شرک درصد 10معادل سهم 

ده در بورس های پذیرفته ششرکت بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرستشده برای اولین 

ساخت سایر "، گروه "ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی"در بخش اوراق بهادار تهران 

 ساخت صابون و پاک کننده ها،فرآورده های تمیز کننده و پرداخت کننده ،"و طبقه "محصوالت شیمیایی

 به شیوه ثبت سفارش "قرن"های بازار دوم و در نماد در فهرست نرخ "رده های بهداشتیانواع عطر و فرآو

 قیمت عرضه خواهد شد. کشف جهت

 :باشدعرضه به شرح زیر می مشخصات

 زمان شروع ثبت سفارش متعاقبا در روز عرضه اعالم خواهد شد ورود ثبت سفارش زمان

 سهم 100 یو حقوق یقیهر کد حق هیسهم حداکثر

 ریال 16000 متیق کف

 ریال 17000 متیق سقف

 ملی ایرانبانک کارگزاری  عرضه ریمد

 )سهامی خاص(شرکت پدیده شیمی پایدار عرضه متعهد

 گسترش پدیده شیمی پایدار شرکت دیخر متعهد

  از کل سهام قابل عرضه(   %50پنجاه درصد ) دیسقف تعهد خر
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  الزم بذکرست:

شده جهت ثبت سفارش  کد معامالتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیین ورود سفارش صرفاً با 

باشد. کلیه مشتریان بر خط نیز می توانند با باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمیامکانپذیر می

 توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.

پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت  

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس دستورالعمل پذیره 17سفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده 

 خواهد بود.  14/10/1395اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل پذیره جهت مشاهده متن

و یا به قسمت دستورالعمل ها در بخش  04/11/1395مورخ  18532/181فرابورس ایران به اطالعیه شماره 

 مراجعه شود. قوانین و مقررات تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران

قابل رویت  (قرنپدیده شیمی قرن )شرکت گذاری سهام اسی در خصوص ارزشبه پیوست گزارش کارشن 

 باشد. می

      


