توضیحات آلومراد در خصوص نوسان قیمت سهام
شرکت /افزایش  ۱۰درصدی قیمت «فمراد» پس از
بازگشایی
ننرت
ننالر
مننو ا اسننر مننا اخ گننرریر قار ننووت های ن
ر ایننا اسننرک ننومر د ننالموا ا ن
ننا  03دذر مننرا  ۷۹۳۱ننم
سننا مر ننا م نن
گ ننقاری گ مننوت مننریویر گرا مننر
مننر
ومر را چرر و الن م ر ،رخ نرا ا اسر.
ما گضعمر مر
نالع گغممو ر ا مم
ننررت هممننر
ایننا نن رز سننرخت آننص اخ دی ننالر م مننو مننا اخ  12ار یا شننر مننرا سننر
نننو سننن ر د نننالموا اخ  033گالمنننری گنننر  2033گالمنننری اینننقایو ا گ مال نننی گغممنننو نننمو اخ 03
ننا ننر .ننو ایننا اسننرک ننا ن ننو منن رسننر نالسننرنر
ر ننر هممننر ایننا نمننر گ ننر ر گ
هممننر سنن ر ایننا ننومر ر رگخ ننرت اامننو م ننرکو اخ ننوایر بننرمر گ مال ننال ر ننرخار سنن ر گ
نمق بجر وضا گ گقرضر ر ر.
نننومر ر ا امنننا نرمنننا ننن رز سنننرخت انننال دگر ا اسنننر منننا «الخ نننا گالضنننم اسنننر
گ اا نننرگ منننا اخ اوینننو سنننرمرنا
سننن رمرارای مم نننو نننر مقر عنننا همنننو نننالرگ رت منننر
مننرا ر سنن وک مننال هننوار ار  .م ب ننا االا ننر مننو مننا هممننر سنن ر یعینن اخ رگا
نننر ت انننررا نننرا اسنننر گ گقرضنننرت ال نننال دمنننرا گمرمنننر اخ اوینننو ا ار ننن انننررا اخ
سننن رمرارای منننرا نننومر اسنننر .سننن رمرارای مم نننو م مینننو ر ننن ر و الننننا رگینننرا
گ معرمیننا ننر ا ممننر اخ اویننو سننرمرنا مننرا اانن ع رسننرن االا ننر ننر ننر وایا ایننا
مننر
ر ارگاننرا ننر ایننقایو نن رگیننا هممننر سنن ر نرا نن ا گ گاعننر
ننومر مووالنننا م نن ال م
اص معرمیا و اسر».
بر یا اخ دی و را اال
ننر گ ننر ام ننالی ننر
ننومر رخ شننری
نن اسننر ،آننص اخ ایننا نن رز سننرخت نمننر
نننال منننا
اینننقایو  23ر نننرت نننرت نننو سننن ر ر هممنننر نننقار گ  003گالمنننری معرمینننا م
نشرنوو ایقایو  23.10ر رت هممر س ر د الموا اسر.

نسخه جدید اپلیکیشن درگاه الکترونیکی
سهامداران (دارا) راهی برای ارتقا شفافیت در بازار
سهام
ننومر س ن و ا ننرارت مومننقت ر
ننر راا انننراخت ن نناا ریننر ایننا اآیم مشننا ،ن گا ننو ای ننا اننرمر
ر
نن وی االا ننر یریننر ،سنن رمرارای هننر ر االا ننر ننال ننا ننالر ا وگنمنن
اهصنن نقننرا مشننالر
ننومر ننر بیننالر یر ننر گ ایننا امننو ن ریمر را ر ننرخار سننومریا ارگقننر ،قی ننا و ننقارت
مجننرمع مننالم
مجرمع را مر و گ مررای مجرمع را ایقایو االا ر ا .
گالسننعا سننرمرنا ننرت نننر میمننو ،ر م نن وت ننالرک انننویت گ آالرگ ننالت دن یننا سنن رمرارای ،اوابنن گ
ننالرک
آمننر ا سننرخت آننوگیا آو ااننر سننال ننر سننرمرنا سننجر  ،ان قننر یوای ننر گ ننالیا گ آریرآننرت معننرم
منننرال گ ینننالیر ر سنننرخمری نننما ا مییننن ممم نننمالی نننرت اگراا نننر ار ادی ننن ال را اخ یونننو ونرمنننا
مو .
رت م ر سر  ۳۹ومر س و ا رارت مومقت ا

