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تاریخ1401/02/18 :
شماره /3717 :الف01/

اطالعیه عرضه اولیه سهام شرکت داروسازي دانا (سهامی عام)
به روش ثبت سفارش در نماد معامالتی "ددانا"1
با توجه به پذیرش سهام شرکت داروسازي دانا (سهامی عام) در تاریخ  1399/04/16توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در
بازار اول فرابورس ایران ،به اطالع میرساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده به شرح مشخصات مندرج در این اطالعیه
عرضه میشود.
مشخصات عمومی عرضه
❖ تعداد کل سهام شرکت  2،400،000،000 :سهم
❖ متعهدین عرضه :شرکت سرمایهگذاری داروئی تامین(سهامی عام) ،شرکت سرمایهگذاری شفا دارو(سهامی عام)،شرکت جابرابن
حیان (سهامی عام) ،شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) ،شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
❖ مشاور عرضه :شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)
❖ متعهد خرید :شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)
❖ بازارگردان :صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
مشخصات عرضه به عموم به روش ثبت سفارش
❖ تعداد کل سهام قابل عرضه  120،000،000 :سهم معادل  5درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ ثبت سفارش :روز دوشنبه مورخ 1401/02/26
❖ دوره ثبت سفارش :مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 200 :سهم
❖ قیمت مبنا 25،108 :ریال
❖ دامنه قیمت در ثبت سفارش :از مبلغ  22،095ریال تا مبلغ  28،121ریال
با توجه به اینکه عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام میشود ،توجه به دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،به منظور اطالع از جزییات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارشگیري و نحوه انجام عرضۀ
اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه ،ضروري است .همچنین اطالعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در امیدنامه و گزارش کارشناسی
ارزشگذاري سهام شرکت در سامانه جامع اطالعرسانی ناشران (کدال) به نشانی  www.codal.irدر دسترس عالقهمندان میباشد.

الزم به ذکر است چنانچه بر اساس متغیرهای مؤثر ،قیمت مبنا نیازمند تغییر باشد ،حسب اعالم متعهد خرید قیمت مبنا تغییر
خواهد کرد.
همچنین خریداران عرضه اولیه در نماد معامالتی «ددانا »1به تعداد تخصیص داده شده در روز عرضه اولیه ،داراي اختیار فروش تبعی این
سهام با مشخصات زیر خواهند بود:
نماد

"هددانا"02021

دارایی پایه

داروسازي دانا

عرضه کننده

شرکت سرمایهگذاري داروئی تامین(سهامی عام) ،شرکت سرمایهگذاري شفا دارو(سهامی عام)،شرکت جابرابن
حیان (سهامی عام) ،شرکت داروسازي اسوه (سهامی عام) ،شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

قیمت اعمال

 33،745ریال

سررسید

1402/02/25

شرایط تسویه

خرید سهم توسط عرضهکننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یا پرداخت مابهالتفاوت
آخرین قیمت اعمال اعالمی توسط فرابورس و قیمت مبناي دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین

معامالت ثانویه

ندارد

تعهدات

اعمال اوراق " هددانا "02021در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارائه درخواست توسط دارنده اوراق
فرآیند اعمال

امکانپذیر خواهد بود .در صورتی که سرمایهگذار تمایل به اعمال اوراق مذکور دارد ،باید درخواست خود را
در روز سررسید طبق رویه اعمالی در زمان سررسید به کارگزار خود اعالم نماید.

اوراق " هددانا "02021به تعداد خرید نماد "ددانا "1در روز عرضه اولیه ،به کد معامالتی سرمایهگذاران اعم از اشخاص حقیقی یا
حقوقی تخصیص داده شده و سرمایهگذاران امکان انجام معامله در نماد " هددانا "02021را نخواهند داشت .در صورت فروش سهام در
نماد معامالتی " ددانا "1توسط سرمایهگذاران قبل از سررسید ذکر شده در جدول فوق ،اوراق تبعی ایشان نیز به تعداد فروش رفته از
اعتبار ساقط شده و قابل اعمال نخواهد بود .در صورت نگهداري سهام و اوراق تبعی تا روز سررسید ،سرمایهگذاران محترم میتوانند
درخواست اعمال خود را طبق رویه اعالمی به کارگزار اعالم نموده تا سهام ایشان در نماد " ددانا ،"1با قیمت اعمال به عرضهکننده اوراق
تبعی واگذار گردد .سرمایهگذاران محترم میتوانند براي کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط اعمال و سایر نکات قابل توجه به
"دستورالعمل معامالت اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب  1397/06/14هیأت مدیره
محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند.
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