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٢ميليون سھم افرانت ١۵ثانيه ای فروخته شد
صبح امروز ،تمامی  ٢ميليون سھم شرکت افرا نت در عرضه اول يه خود در فرابورس در کمتر از  ١۵ثانيه و به بھای
ھر سھم  ٨٢٠تومان فروخته شد.
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به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطالعات و ارتباطات )اﯾستنا( ،صبح امروز  ۵مرداد  ١٣٩٠تمامی  ٢ميليون
سھم عرضه اوليه شرکت افرانت با نماد معامالتی افرا در کمتر از  ١۵ثان يه پس از عرضه و در  ١٣٨معامله با بھای
 ٨٢٠تومان به ازای ھر سھم فروخته شد.
افرانت نخستين شرکت دات کام اﯾرانی است که سھام خود را در بازار بورس عرضه کرد.
سھام افرانت بعنوان سھام عادی با نام ،با ارزش ا سمی ھر سھم ١٠٠٠رﯾال منقسم به  ٢٠ميل يون سھم ،با
تعداد ٢ميل يون سھم قا بل عر ضه در عر ضه اول يه ،م حدودﯾت خر ﯾد ٢۵ھزار تاﯾی سھم برای ھر کارگزار به ھ مراه
تمامی شعب ،محدودﯾت ۵ھزار تاﯾی برای خرﯾد ھر صندوق سرماﯾه گذاری مشترک و محدودﯾت خرﯾد  ٢٠٠سھم
برای ھر معامله گر آنالﯾن ،چھارشنبه ھف ته جاری به وسيله شرکت کارگزاری سرماﯾه گذاری م لی اﯾران در بازار
اول فرابورس انجام می شود.
الزم به ذ کر ا ست که اطال عات تکمي لی در خصـوص شـرکت مـذکور در اميدنامـه اﯾـن شـرکت در ساﯾت اﯾنترنتی
فرابورس اﯾران ،در بخش اطالعات پذﯾرش ،اوراق بھادار پذﯾرف ته شده ،و ھمچن ين ساﯾت کدال در دسترس عالقه
مندان قرار گرفته است.
اﯾن شرکت در پيش بيني ھاي سال  ،90افزايش چشمگيري را براي درآ مد و سود خالص نشان داده است .درآ مد
اين شركت در سال  90يا افزايش  72درصدي به  120ميل يارد ﷼ و سود آن با افزايش  129درصدي به  20ھزار و
 377ميليون ﷼ خواھد رسيد .سياست تقسيم سود شركت در سال  1390تقسيم 75درصد سود خالص خواھد
بود.
شركت افرا نت از  14سال پ يش فعال يت خود را آغاز نموده است .فعاليت ھاي اصلي افرانت شامل ارا ئه خدمات
دسترسي به اينترنت ،خدمات ديتا سنتر ،تجارت الكترونيكي و تلفن بينالمللي مي باشد.
شركت افرا نت در سال 89 ،1388درصد سود قابل تخ صيص خود ) ھر سھم  235﷼( و در ســـال  1389به دل يل
برنامه شركت براي ورود به بورس 61درصد سود قابل تخصيص خود )ھر سھم  400﷼( را ميان سھامداران توزيع
نموده است.براساس بودجه مصوب شركت افرانت ،سود پيش ب يني شده براي ھر سھم در سال  1390معادل
 1.019﷼ بوده و سياست شركت در خ صوص توز يع سود در سال  ،1390تخصيص 75درصد سود خالص پس از
كسر ماليات )ھر سھم  750﷼( در ميان سھامداران مي باشد.
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