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দেড় দ োটি িো ো জরিমোনো  িল নতুন  রমশন 

 

বিজনেস আওয়ার প্রবিনিদক : শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেে নসনকউনরটিজ অ্যান্ড 

এক্সদেঞ্জ কনিেি (নবএসইনস) নবনিন্ন অ্নিয়দির োদয় তানলকািুক্ত ২ শকাম্পানির 

পর্ ষে, ২ ইসযয িযাদিজার প্রনতষ্ঠাি, ১টি আইনপওর আদবেি করা শকাম্পানি ও ১টি 

নিরীক্ষা প্রনতষ্ঠািদক প্রায় শেড় শকাটি িাকা জনরিািা কদরদে। িঙ্গলবার (২৩ জযি) 

নবএসইনসর ৭২৯তি নিয়নিত কনিেি সিায় এই জনরিািা করা হদয়দে। 

কনিেি শেয়ারবাজাদর তানলকািুক্ত এিআই নসদিদের পনরোলিা পর্ ষদের ৫ জিদক 

(স্বতন্ত্র ও িদিানিত বযনতত) ১০ লাখ িাকা কদর শিাি ৫০ লাখ িাকা জনরিািা কদরদে। 

এোড়া ইিদিদকর ৩ পনরোলকদক ২৫ লাখ কদর শিাি ৭৫ লাখ িাকা, শেয়ারবাজাদর 

আসার প্রক্রিয়ায় থাকা আল ফারুক বযাগসদক ১০ লাখ িাকা ও শকাম্পানিটির ইসযয 

িযাদিজার নবএিএসএল ইিদিস্টদিে ও আইআইনিএফনস কযানপিালদক ৫ লাখ 

কদর শিাি ১০ লাখ িাকা ও নিরীক্ষা প্রনতষ্ঠাি আটিষজাি োিষািষ অ্যাকাউদেেসদক ২ 

লাখ িাকা জনরিািা কদরদে। 

এমআই বসনমন্ট : এ শকাম্পানির পর্ ষদে ৭জি পনরোলক রদয়দেি। তাদের িদযয ২জি 

স্বতন্ত্র পনরোলক। বানক ৫জিদক ১০ লাখ িাকা কদর ৫০ লাখ িাকা জনরিািা করা 

হদয়দে। পর্ ষদে শেয়ারিযাি নহদসদব রদয়দেি শিাহাম্মে জাহাঙ্গীর আলি। অ্িযদের 

িদযয রদয়দেি- িাইস শেয়ারিযাি শিা. আলিগীর কনবর, উদেযাক্তা পনরোলক ও 

বযবস্থাপিা পনরোলক শিাল্লা শিাহাম্মে িজিয, উদেযাক্তা পনরোলক ও অ্নতনরক্ত 

বযবস্থাপিা পনরোলক শিা. নিজািযর রহিাি শিাল্লা ও পনরোলক শিা. আলিাস নেিযল। 
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এরা তানলকািুক্ত ও সাযারি নবনিদয়াগকারীদের িানলকািা জনড়ত এিআই নসদিে 

শথদক ৭০.৪০ শকাটি িাকা নিদজদের বযক্রক্ত িানলকািাযীি শকাম্পানিদত নবিাসযদে 

প্রোি কদরদে। শে অ্থ ষ শথদক এফনিআদর বেদর ৫% সযদেও সাদড় ৩ শকাটি িাকার 

শবনে আয় হয়। ো সাযারি নবনিদয়াগকারীদের িানলকািাযীি এিআই নসদিদের 

িযিাফায় শোগ হত। 

ইেনেক : এ শকাম্পানির পনরোলিা পর্ ষদে ৪ জি পনরোলক রদয়দেি। এরিদযয ১জি 

স্বতন্ত্র পনরোলক। বানক ৩জিদক ২৫ লাখ িাকা কদর ৭৫ লাখ িাকা জনরিািা করা 

হদয়দে। এরা শেয়ারদহাল্ডারদের অ্িযদিােি িা নিদয়ই নবনিন্ন খাদত শকাম্পানির অ্থ ষ 

নবনিদয়াগ কদরদে। এোড়া শকাম্পানির পনরোলিা পর্ ষে কতত ষক িযযিতি শেয়ার যারি 

কদরনি। 

 

আল ফারুক িযাগস : শেয়ারবাজাদর আসার আদগই অ্নিয়দি জনড়দয় পদড়দে এ শকাম্পানি 

কতত ষপক্ষ। তারা একই নিরীক্ষক নেদয় আনথ ষক নহসাব নিরীক্ষা এবং করদপাদরি 

গিদি ষন্স শকাি পনরপালি সিে প্রোি কদরদে। এ কারদি শকাম্পানিটিদক ১০ লাখ 

িাকা জনরিািা করা হদয়দে। এোড়া শকাম্পানিটির ইসযয িযাদিজার নবএিএসএল 

ইিদিস্টদিে ও আইআইনিএফনস কযানপিালদক ৫ লাখ কদর শিাি ১০ লাখ িাকা ও 

নিরীক্ষা প্রনতষ্ঠাি আটিষজাি োিষািষ অ্যাকাউদেেসদক ২ লাখ িাকা জনরিািা করা 

হদয়দে। 
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Businesshour24 
24 June 2020 

 

দশয়োিবোজোরি আসোি আরেই আল ফোরু  বযোেরসি 

অরনয়ম,  রমশরনি জরিমোনো 

বিজনেস আওয়ার প্রবিনিদক : শেয়ারবাজাদর আসার আদগই অ্নিয়দি জনড়দয় পদড়দে আল 

ফারুক বযাগস। এ কারদি শকাম্পানিটিদক ১০ লাখ িাকা জনরিািা কদরদে 

শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেে নসনকউনরটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ কনিেি 

(নবএসইনস)। এোড়া ২ ইসযয িযাদিজার প্রনতষ্ঠািদক ১০ লাখ িাকা ও নিরীক্ষা 

প্রনতষ্ঠািদক ২ লাখ িাকা জনরিািা করা হদয়দে। কনিেদির ৭২৯তি নিয়নিত সিায় 

এই জনরিািা করা হদয়দে। 

িঙ্গলবার (২৩ জযি) নবএসইনসর নিব ষানহ পনরোলক ও িযখপাত্র শিা: সাইফয র রহিাি 

সাক্ষনরত এক সংবাে নবজ্ঞনিদত এ তথয জািা শগদে। 

আল ফারুক বযাগস নিন্ন নিরীক্ষদকর পনরবদতষ নবনযবদ্ধ নিরীক্ষা প্রনতষ্ঠাি আটিষজাি 

োিষািষ অ্যাকাউদেেস এর িাযযদি করদপাদরি গিদি ষন্স শকাি পনরপালি সিে 

প্রোি কদরদে। ো আইনপও সংিান্ত প্রসদপক্টাদস অ্ন্তিয ষক্ত করা হদয়দে। এসদেও 

এই শকাম্পানিটির ইসযয িযাদিজার নবএিএসএল ইিদিস্টদিে ও আইআইনিএফনস 

কযানপিাল এবং শকাম্পানি আইনপও প্রসদপক্টাদস সকল তথযানে েথােথ আদে িদি ষ 

শ ার্ণাপত্র এবং নিউ নিনলদজন্স সাটিষনফদকি প্রোি কদরদে। এর িাযযদি ইসযয 

িযাদিজার, নিরীক্ষা প্রনতষ্ঠাি ও ইসযযয়ার শকাম্পানি পাবনলক ইসযয রুলদসর ১৬ দ্ধারা 

এবং কনিেদির প্রজ্ঞাপি িং- এসইনস/নসএিআরআরনসনি/২০০৬-

১৫৮/১৩৫/এিনিি লং ি কদরদে। 

উদল্লনখত লং দির কারদি আল ফারুক বযাগসদক ১০ লাখ িাকা জনরিািা কদরদে 

নবএসইনস। এোড়া ২ ইসযয িযাদিজার প্রনতষ্ঠািদক ৫ লাখ িাকা কদর ও নিরীক্ষা 

প্রনতষ্ঠািদক ২ লাখ িাকা জনরিািা করা হদয়দে। 
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Sunbd24 
24 June 2020 

 

অনিয়মে জনিময় পিায় আল ফারকু ব্যাগসমক ১০ লাখ 
টাকা জনরোিা 
পুুঁনজব্াজার ডেস্ক || প্রকাশ: ২০২০-০৬-২৩ ১৮:২৫:৫৮ || আপমেট: ২০২০-০৬-২৩ 
১৮:২৫:৫৮ 

 
পুুঁনজব্াজামর আসার আমগই অনিয়মে জনিময় পিার কারমে আল ফারকু ব্যাগসমক ১০ 
লাখ টাকা জনরোিা কমরমে পুুঁনজব্াজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ব্াংলামেশ নসনকউনরটিজ অযান্ড 
এক্সমেঞ্জ কনেশি (নব্এসইনস)। এোিা ২ ইসযু েযামিজার প্রনিষ্ঠািমক ১০ লাখ টাকা ও 
নিরীক্ষা প্রনিষ্ঠািমক ২ লাখ টাকা জনরোিা করা হময়মে। 

েঙ্গলব্ার কনেশমির ৭২৯ িে কনেশি সভায় এ অিমুোেি ডেয়া হময়মে। নব্এসইনসর 
নিব্বাহী পনরোলক ও েুখপাত্র ডো. সাইফুর রহোি স্বাক্ষনরি এক ডপ্রস নব্জ্ঞনির োধ্যমে 
এ িথ্য জািা ডগমে। 

জািা ডগমে, আল ফারকু ব্যাগস নভন্ন নিরীক্ষমকর পনরব্মিব নব্নধ্ব্দ্ধ নিরীক্ষা প্রনিষ্ঠাি 
আটিব জাি োটব ােব  অযাকাউমেেস এর োধ্যমে করমপামরট গভমিবন্স ডকাে পনরপালি সিে 
প্রোি কমরমে। যা আইনপও সংক্রান্ত প্রসমপক্টামস অন্তভভব ক্ত করা হময়মে। এসমেও এই 
ডকাম্পানিটির ইসযু েযামিজার নব্এেএসএল ইিমভস্টমেে ও আইআইনেএফনস কযানপটাল 
এব্ং ডকাম্পানি আইনপও প্রসমপক্টামস সকল িথ্যানে যথ্াযথ্ আমে েমেব ড াষোপত্র এব্ং 
নেউ নেনলমজন্স সাটিব নফমকট প্রোি কমরমে। এর োধ্যমে ইসযু েযামিজার, নিরীক্ষা 
প্রনিষ্ঠাি ও ইসযুয়ার ডকাম্পানি পাব্নলক ইসযু রলুমসর ১৬ দ্ধারা এব্ং কনেশমির 
প্রজ্ঞাপি িং- এসইনস/নসএেআরআরনসনে/২০০৬-১৫৮/১৩৫/এেনেি লং ি কমরমে। 

উমেনখি লং মির কারমি আল ফারকু ব্যাগসমক ১০ লাখ টাকা জনরোিা কমরমে 
নব্এসইনস। এোিা ২ ইসযু েযামিজার প্রনিষ্ঠািমক ৫ লাখ টাকা কমর ও নিরীক্ষা 
প্রনিষ্ঠািমক ২ লাখ টাকা জনরোিা করা হময়মে। 
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Arthosuchak 
24 June 2020 

 

ব্ধু্ব্ার ১৮ প্রনিষ্ঠামির পষবে সভা 
। ২৪ জযি, ২০২০ ১০:০৭ পযব ষাহ্ণ 

 

পুুঁনজব্াজামর িানলকাভুক্ত ১৮ প্রনিষ্ঠামির পনরোলিা পষবমের সভা আজ ব্ধু্ব্ার 
নব্কামল অিনুষ্ঠি হমব্। ডকাম্পানিগমুলা সভায়, ৩১ নেমসম্বর, ২০১৯ সোি 
সেময়র িীনরনক্ষি এব্ং ৩১ োেব , ২০২০ সোি সেময়র অিীনরনক্ষি আনথ্বক 
প্রনিমব্েি পযবামলােিা ও জিয প্রকাশ করা হমব্। 

 

নেএসই সভমত্র এ িথ্য জািা ডগমে। 

ডকাম্পানিগমুলা হমে- 

কনেমিোল ইন্সযুমরন্স নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, নব্কাল সামি 
৩টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

আইএফআইনস ব্যাংক নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, নব্কাল ৪টায় অিনুষ্ঠি 
হমব্। 

আনজজ পাইপস নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, েপুুর ২টা ৩৫ নেনিমট 
অিনুষ্ঠি হমব্। 

ডেসমকা নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

http://www.arthosuchak.com/archives/590461/%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%a7%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a7%a7%e0%a7%ae-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa/
https://www.sharebazarnews.com/
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ফােবা এইেস নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, নব্কাল সামি ৩টায় অিনুষ্ঠি 
হমব্। 

আইনসনব্ এএেনসএল ফাস্টব  অগ্রিী ব্যাংক নেউেুযয়াল ফামন্ডর ট্রানস্ট কনেটির 
সভা ২৪ জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

আইনসনব্ এএেনসএল ডসািালী ব্যাংক ফাস্টব  নেউেুযয়াল ফামন্ডর ট্রানস্ট কনেটির 
সভা ২৪ জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

আইএফআইএল ইসলানেক নেউেুযয়াল ফান্ড ওয়ামির ট্রানস্ট কনেটির সভা ২৪ 
জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

আইনসনব্ এএেনসএল থ্ােব  এিআরনব্ নেউেুযয়াল ফামন্ডর ট্রানস্ট কনেটির সভা 
২৪ জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

নফনিক্স ফাইিযান্স ফাস্টব  নেউেুযয়াল ফামন্ডর ট্রানস্ট কনেটির সভা ২৪ জিু, 
েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

প্রাইে ব্যাংক ফাস্টব  আইনসনব্ এএেনসএল নেউেুযয়াল ফামন্ডর ট্রানস্ট কনেটির 
সভা ২৪ জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

আইনসনব্ ইম্পমলাময়স প্রনভমেন্ড নেউেুযয়াল ফান্ড ওয়াি: নস্কে ওয়ামির ট্রানস্ট 
কনেটির সভা ২৪ জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

আইনসনব্ এএেনসএল ডসমকন্ড নেউেুযয়াল ফামন্ডর ট্রানস্ট কনেটির সভা ২৪ জিু, 
েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

আোি নফে নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, নব্কাল ৪টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

ইস্টািব কযাব্লস নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, নব্কাল ৩টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

অযােমভে ফােবা নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, নব্কাল ৩টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

জানহি নিনিং নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, েপুুর ২টায় অিনুষ্ঠি হমব্। 

স্কযার নিট কমম্পানজট নলনেমটমের পষবে সভা ২৪ জিু, নব্কাল ৩টায় অিনুষ্ঠি 
হমব্। 

অ্থ ষসযেক/এসএ/ 
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Corporate Sangbad 
24 June 2020 

 

ডরস ডিশাল অপরেুনিটিজ ইউনিট 
ফামন্ডর অিমুোেি নেল নব্এসইনস 

 

 

নিজস্ব প্রনতদবেক : পযুঁক্রজবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেে নসনকউনরটিজ অ্যান্ড 

এক্সদেঞ্জ কনিেি (নবএসইনস) িঙ্গলবার (২৩ জযি) শরস শেোল অ্পরেুনিটিজ 

ইউনিি ফান্ড িাদির ওই নিউেুয়াল ফাদন্ডর খসড়া প্রসদপক্টাস অ্িযদিােি 

কদরদে। 

আজ (২৩ জযি) অ্িযটষ্ঠত নবএসইনসর ৭২৯ তি কনিেি সিায় এ অ্িযদিােি 

শেওয়া হয়। নবএসইনস সযদত্র এ তথয জািা োয়। 

সযত্র জানিদয়দে, শরস শেোল অ্পরেুনিটিজ ইউনিি ফাদন্ডর উদেযাক্তা হদে 

পযুঁক্রজবাজাদর তানলকািুক্ত নপ্রনিয়ার বযাংক। আর এই ফাদন্ডর সম্পে বযবস্থাপক 

নহদসদব আদে বাংলাদেে শরস িযাদিজদিে নপনসএল।ফান্ডটির প্রনত ইউনিদির 

অ্নিনহত িযলয ১০ িাকা। 

ফান্ডটির প্রাথনিক লক্ষযিাত্রা হদে ৩৫ শকাটি িাকা। এদত উদেযাক্তা নপ্রনিয়ার 

বযাংক শোগাি নেদয়দে ২৫ শকাটি িাকা। বানক ১০ শকাটি িাকা সাযারণ 

নবনিদয়াগকারীদের কাে শথদক উদতালি করা হদব। 

শরস শেোল অ্পরেুনিটিজ ইউনিি ফাদন্ডর ট্রানস্ট ও কাদস্টানিয়াি নহদসদব োনয়ত্ব 

পালি করদব শসনেদিল ট্রানস্ট অ্যান্ড কাদস্টানিয়াি সানিষদসস। 
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The Financial Express 
24 June 2020 

 

 



News Clippings 

 39 

The Financial Express 
24 June 2020 
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Daily Star 

24 June 2020 
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Daily Star 

24 June 2020 
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 Daily New Age 
24 June 2020 
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Daily New Age 
24 June 2020 
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Daily New Age 
24 June 2020 

 

 



News Clippings 

 47 

 Daily Dhaka Tribune 
24 June 2020 

 

Securities law violation: BSEC fines 
directors of Crown Cement, Intech 

 

Each director of M. I. Cement Factory Ltd was fined Tk10 lakh 

and Tk 25 lakh for each of Intech Limited 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Tuesday 

fined all, but independent and nominee directors of M. I. Cement Factory 

Limited and Intech Limited for violations of securities laws.   

The securities regulator BSEC took the decision at a commission meeting held 

in Dhaka on Tuesday. BSEC Chairman Prof Shibli Rubayat Ul Islam presided 

over the meeting, according to a BSEC’s official statement.  

Each director of M. I. Cement Factory Ltd was fined Tk10 lakh and Tk 25 lakh 

for each of Intech Limited. 

Meanwhile, Al Faruque Bags Limited has involved in irregularities before 

coming to the stock market. The BSEC for the irregularity fined the company 

Tk10 lakh. 

Besides, the company's two issue managers have been fined Tk10 lakh and 

audit firms Tk2 lakh for violations of guidelines on corporate governance.   
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In September, 2018, MI Cement has provided interest free loans to its sister 

concern. But shareholders' approval was not sought at the company's annual 

general meeting before the loan had been disbursed. For this violation, each 

director of the company was fined Tk10 lakh. 

As per BSEC statement, Intech Limited's board of directors did not disclose the 

price sensitive information (PSI) regarding the expansion of the business to 

different sectors.  

In addition, the company's directors do not hold the mandatory minimum share 

on Intech. For this violation, each director of the company was fined Tk25 

lakh.  
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Daily Dhaka Tribune 
24 June 2020 

 

Walton IPO gets nod 

 

The commission also approved two private commercial banks – 

The City Bank and Jamuna Bank limited – to issue non 

convertible bonds totaling Tk800 crore 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Tuesday 

approved the prospectus for the Initial Public Offering (IPO) of Walton Hi -Tech 

Industries Limited to raise Tk100 crore through the book building method.  

The commission also approved two private commercial banks – The City Bank 

and Jamuna Bank limited – to issue non convertible bonds totaling Tk800 

crore. 

Stock market regulator gave the approval at a commission meeting. According 

to BSEC’s official statement, its chairman Prof Shibli Rubayat Ul Islam 

presided over the meeting. 

 The cut-off price of the IPO of Walton Hi-Tech Industries was set at Tk252 per 

share for general investors, as the company aims to raise Tk100 crore from the 

capital market. As per the book building method, eligible institutional investors 

took part in the price discovery of the shares by bidding over a fixed time.   
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Out of Tk100 crore, Tk60.96 crore will be collected from eligible investors, and 

the remaining Tk39.04 crore from general investors. 

At the end of the bidding process, with a proposed rate between Tk765 and 

Tk12, the cut-off price was set at Tk315. 

According to the rules of the book building method, the shares will be sold to 

general investors at a 20% discount (with extra 10%) or at Tk252 per share. 

The BSEC approved the book building method for determining the cut-off price 

of the company on January 7. 

According to the entity’s audited financial statements for the year ending June 

30, 2019, the company’s net asset value per share and weighted average 

earnings per share were Tk243.16 and Tk28.42 respectively.  

AAA Finance and Investment Ltd acts as the issue manager of the company’s 

IPO. The authorized capital of Walton is Tk600 crore, while the paid-up capital 

is Tk300 crore.  

The meeting also approved The City Banks’s Tk400 crore non -convertible 

BASEL three complaint perpetual bond. The purpose of the issuance is to 

strengthen the capital base of the company. 

The units will be sold to banks, financial institutions, insurance companies, 

corporate bodies, asset management companies, mutual funds, and high net 

worth individuals, “other than existing” shareholders of the company through 

private placements in cash consideration. Besides, the meeting approved 

Jamuna Bank Limited’s non-convertible BASEL three complaint perpetual bond 

worth Tk400 crore. The commission also approved the draft prospectus of 

RACE Special Opportunities Unit Fund (An open-end). 

The initial size of the fund will be Tk35 crore. The sponsor will contribute Tk25 

crore, while remaining Tk10 crore will be collected through sales of units. The 

face value of the units is Tk10 each.  
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Business Standard 
24 June 2020 

BSEC fines Intech’s directors 

The commission also fined new company Al-Faruque Bags Ltd over irregularities 

 
The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has fined each 

director of Intech Limited Tk25 lakh for breaching securities rules. 

However, the individuals and nominated directors will remain out of the 

punishment purview, according to a press release on Tuesday undersigned by Md 

Saifur Rahman, executive director and spokesperson of the BSEC. 

According to the release, the company discussed the expansion of its business in 

different sectors at its annual general meeting as an agenda. However, it did not 

disclose any price-sensitive information about resort and fisheries projects. 

Additionally, the company did not disclose any such information about new 

investments in different sectors as well as its withdrawal of older investments. 

Meanwhile, the commission also fined another company – Al-Faruque Bags Ltd – 

over irregularities before coming to the stock market – as well as its two issue 

managers and an auditing firm. According to the release, the company, the issue 

managers and the auditing firm violated the Public Issue Rules 2015. 

The commission, as a result, fined the company Tk10 lakh; the two issue managers 

of BMSL Investment Ltd and IIDFC Capital Ltd Tk5 lakh, each; and the auditing 

firm Artisan Chartered Accountants Tk2 lakh. 

According to the release, Al-Faruque Bags Ltd issued a Corporate Governance 

Code (CGC) Compliance Certificate through Artisan Chartered Accountants, a 

statutory auditing firm – instead of through a separate auditor. 

That certificate was included in the IPO related prospectus of the company. 

However, the issue manager certified that all the information included in the 

company's IPO prospectus was correct. 
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Business Standard 
24 June 2020 

Securities regulator fines Crown Cement 

directors 

The company directors will have to pay Tk10 lakh each for violation of securities rules 

 
Bangladesh Security Exchange Commission at Agargaon. File Photo 

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has fined the 

directors of MI Cement Factory Ltd, popularly known as Crown Cement, for 

breaching the securities rules. 

The securities regulator took the decision during a meeting on Tuesday evening. 

Under the penalisation, directors of the Crown Cement will have to pay Tk10 lakh 

each. 

However, the nominated and independent directors will be out of the punishment 

purview. Crown Cement showed the current account balance with its sister 

concerns Tk70.40 crore in the first quarter of the 2018-19 financial year. 

But the BSEC investigation found that the amount was not the current balance, 

rather it was Crown Cement's cost-free loan to the sister concerns. 

According to securities rules, giving big loans to subsidiaries requires the 

permission of the company shareholders. But in that specific case, Crown Cement 

did not take the approval. 

The securities regulator claimed that the company keeps continuing such 

anomalies since the violation of the rules. 

The commission further said the parent company's directors also own those sister 

concerns going off the book. 
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Business Standard 
24 June 2020 

BSEC allows 20% discount on primary 

shares of Walton for general investors 

Cut-off price for the shares has been determined at Tk315 through electronic bidding 

by the book building method 

 
The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has approved the 

sale of the primary shares of Walton Hi-Tech Industries on a 20 percent discount to 

general investors through Initial Public Offering (IPO). 

The securities regulator took this decision at a commission meeting on Tuesday 

evening. 

Cut-off price for the shares has been determined at Tk315 through electronic 

bidding by the book building method. 

Qualified and institutional investors will buy 1.38 million shares of the company at 

the cut-off price. Individual investors will be able to purchase 1.55 million shares 

at Tk252 per share, after applying a 20 percent discount on the cut-off price. 

Earlier, the BSEC had allowed Walton to explore the cut-off price of its shares 

through electronic bidding. 

The company will raise a capital of Tk100 crore through the IPO. Walton Hi-Tech 

Industries will use the proceeds to expand its businesses, repay bank loans and 

meet IPO costs. 

Walton has a paid-up capital of Tk300 crore. In the 2018-19 accounting year, the 

company's total revenue stood at Tk5,177 crore and net profit at Tk1,376 crore. 



News Clippings 

 54 

In the last financial year, the company's earnings per share were Tk45.87. 

Additionally, the company's net asset value (NAV) per share, with revaluation, was 

Tk243.16. Without revaluation, NAV per share was Tk138.53 in the last financial 

year. 

Founded in 1977, Walton Hi-Tech Industries began manufacturing refrigerators, 

freezers, air-conditioners and compressors in early 2008. 

The company then branched out into making televisions, as well as home and 

electrical appliances. It now has a workforce of more than 20,000 people in 22 

production bases on 764 acres of factory area. 

Walton's yearly production capacity is 10 million units. 
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Daily Sun 
24 June 2020 

 

  
 


