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اطالعات جدید شرکت آماده عرضه اولیه /زمان احتمالی واگذاری  ۰۲درصد سهام
در پی درج نماد شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در دی سال گذشته  ،این شرکت کوچک  ،ظهر امروز
( 03:21الی  )03:21جلسه معارفه را در هتل استقالل برگزار می کند تا آماده عرضه اولیه شود.
انتظار می رود عرضه اولیه  31درصد معادل 01میلیون سهم "زشگزا " تا آخر ماه جاری از سوی کارگزاری
بورس بهگزین انجام شود.
این شرکت درحالی برخی از اطالعات مربوط به سال جاری و سال های قبل را ارایه کرده بود که عصر دیروز
هم گزارش مربوط به سود هر سهم سال جاری را در کدال منتشر کرد که طبق آن  383ریال سود هر سهم
سال مالی اسفند جاری بوده و از این رقم  312ریال در عملکرد نیمه اول سال جاری،محقق شده است.
در این رابطه حسابرس شرکت هم اعالم کرد" :سود خالص هر سهم برای سال مالی منتهی به  32اسفند
 0221مبلغ  383ریال پیشبینی شده در صورتیکه بر اساس صورتهای سود و زیان پیشبینی شده منضم به
گزارشهای حسابرسی مورخ 22/03/31و  ، 21/11/18مبلغ مزبور به ترتیب  231ریال و  302ریال پیشبینی
و گزارش گردیده بود .علت افزایش مزبور عمدتاً به دلیل پیشبینی افزایش نرخ فروش شیر نسبت به پیشبینی
اولیه میباشد .مضافاً نرخ فروش شیر و خرید مواد اولیه ،بر اساس نرخهای بازار در تاریخ این گزارش پیشبینی
شده است .تحقق درآمد حاصل از فروش شیر و هزینه مواد اولیه مصرفی پیشبینی شده منوط به ثبات شرایط
حاکم بر بازار میباشد".
براساس این گزارش ،شیر و گوشت زاگرس شهرکرد که در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد  ،از
زیرمجحموعه های بنیاد مستضعفان بوده و در زمینی به مساحت  211هکتار ،دارای  2هزار گله بوده و سال
گذشته قادر به تولید بیش از  21هزار تن شیر و  38هزار تن محصوالت زارعی و  111تن محصول باغی شده
است.

امروز "های وب" قطعا" باز نمی شود
در پی انتشار عصر دیروز توضیحات مدیرعامل داده گسترعصر نوین درباره خرید  011درصد سهام پارس آنالین
و تبعات آن به همراه پاسخ به سئواالت سازمان بورس و پیوست ها و قراردادها ( که انتشار قرارداد در نوع خود
بی سابقه بود)  ،این شرکت آماده بازگشایی نماد شد اما زمان دقیق آن برای امروز یا فردا مشخص نبود.
در این رابطه پیگیری ها از مسئوالن سازمان بورس و بورس تهران نشان داد "های وب" قطعا" امروز باز
نمی شود و مسئوالن تصمیم دارند تا با توجه به انتشار عصر دیروز اطالعات  ،فعاالن بازار سرمایه فرصت مطالعه
و بررسی های الزم برای تصمیم گیری را داشته باشند.
از سوی دیگر به گفته ایمان میری مدیرعامل وسهامدار  81درصدی شرکت ،باید نامه فریز سهام به بورس
تهران و سازمان بورس ارایه شود که احتماال تا پیش از ظهر امروز انجام خواهد شد.
این در حالی است که مقرر شده  20درصد سهام وی مسدود و همزمان با بازگشایی نماد  ،بازار گردانی هم
آغاز شود .در این میان با توجه به عدم امکان بازارگردانی توسط کارگزاران  ،قرار است این مهم توسط میری
انجام شود.
با این همه فردا "های وب" بعد از توقف از  7آبان  ،به بورس باز خواهد گشت تا سهامداران قادر به انجام
معامله شده و روند طبیعی این شرکت هم از سر گرفته شود.

