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 مال شركة رأس من ٪100 في مساهمات الدولة المتمثلة في التفويت

   KPJكرطاقو برايفت جات 
  

طلب تعبير عن االهتمامإعالن   
    

  الموضوع:
  

 ةالتونسيلفائدة الدولة تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت 
غير المباشرة و هاعن طريق طلب عروض في مساهمات )"ةالبائع"(
      كرطاقو برايفت جاتمن رأس مال شركة  ٪ 100البالغة  مباشرةال
 "KPJ" ") ّركةالش (". 

  

د كمسان كونساي للغرض تم تكليف المكتب االستشاري فيكومو
حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت 

 .)"العملية("

 إعالم المستثمرين )1( إلى مإعالن طلب تعبير عن االهتمايهدف 
 رشادإ )3( عمليةالمراحل  عرض) 2( بانطالق هذه العمليةلمهتمين ا

 االنتقاءسحب ملف المشاركة و كيفيةحول  المهتمين المستثمرين
  األولي.

:معطيات أساسية  

تأسست سنة  خفية االسمشركة  هي  KPJكرطاقو برايفت جاتشركة 
  .دينارا 5.000.000 برأس مال قدره 2008

النقل الجوي عند الطلب وجميع األعمال يتمثل نشاط الشركة في  
  المتعلقة بهذا النشاط.الجوية 

 :مراحل عملية التفويت 

ء أولى نتقامرحلة ا )1( تنقسم مراحل انجاز عملية البيع إلى مرحلتين
رشحين تمرحلة العروض المالية مفتوحة للم )2( تليها رشحينتللم

  .المقبولين في المرحلة األولى
 

  :شروط المشاركة
ية لكل مستثمر تونسي الجنس المشاركة في هذه العملية مفتوحـةتكــون 

)i( طبيعية ذات أو ذات معنوية )أوiiمتكّون من أشخاص ) مجمع 
   .تحت قيادة رئيس للمجمع طبيعية أوو/ معنوية

مستثمر  معمجمع  تكوين المهتّمين بالعمليّة جانباألرين ثملمستيمكن ل
في إطار  وذلك ةالتونسي ذوي الجنسية أو أكثر من المستثمرينواحد 

عدد كومي حوخصوصا األمر الالمنّظمة للقطاع ة القانونيّ  طروالشّ 
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 :مرحلة االنتقاء األولى
يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه العملية سحب ملف 

 إجراءاتو ركةشّ ال يحتوي على معطيات تخصّ  الذي االنتقاء األولي

على  2019أكتوبر  30اإلربعاء من يوم  اابتداء وشروط المشاركة
 مقر شركة الكرامة القابضة، الكائن من الساعة العاشرة صباحا

ذلك و تونس ،ضفاف البحيرة ،بحيرة مالوي ممرّ  ،بنهج بحيرة أناسي

   :بعد

إمضاء التزام المحافظة على سريّة المعطيات من قبل الممثل  )1(
الذي يمكن تنزيله من موقع الكرامة  المهتمّ  للمستثمر القانوني
   )www.alkaramaholding.com (القابضة

نقدا  لالسترجاع تونسي غير قابلة دينار) 1.000( ألفمبلغ  دفع )2(
عن  عن طريق تحويل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أوأو 

 .ر رصيدهطريق صك مشهود بتوفّ 
  

ين إيداع ملفات االنتقاء األّولي مباشرة بمكتب لمستثمرين المهتمّ ا على
الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق التابع لشركة  الضبط
 في أجل أقصاهالسريع (مع اعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك  البريد

  2019نوفمبر  29الجمعة يوم 
  بتوقيت تونس امساء الخامسةعلى الساعة 

   :على العنوان التالي 

   شركة الكرامة القابضة
 1053 –ضفاف البحيرة    ،مالوينهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة 

 تونس

  :ةض الماليّ ومرحلة العر
لف طلب سحب مالمقبولين في مرحلة االنتقاء األولي يمكن للمستثمرين 
ن نظام طلب العروض الذي يتضمّ  ن أساسا من (أ)العروض والمتكوّ 
 ةركلشّ ا بخصوص(ب) تقرير يحتوي على بيانات و مشروع عقد البيع

   .قاعة البياناتنظام (ج) و

البيانات  الولوج إلى قاعة ، على إثر ذلك،المقبولينللمستثمرين  يمكنو
 تهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطياتالموضوعة على ذمّ 

قابلة م الشركة،كما يمكنهم زيارة  ،ركةلشّ االخاّصة ب ةوالقانونيّ ة الماليّ 
 د التفويتعلى مشروع عق ها وطرح أسئلة واقتراح تعديالتيرمسيّ 

بملف طلب  وذلك حسب روزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة
.العروض

 


