
 

 الكرامة القابضة في رأس مال شركة أدوية طرف من المملوكةالمساهمات  التفويت في

 في رأس مال الشركة( 35.53%)المتمثلة في  

 

انتقاء أوليإعالن   

 

 االنتقاء األولي ةحلمر

ألسهم يمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في عرض بيع كتلة ا

جويلية  26 يوم الثالثاء ذلك بداية مناألولي وسحب ملف االنتقاء 

على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة  2016

 بشرط :الكائن بنهج البحيرة أناسي ضفاف البحيرة، تونس، 

إلتزام المحافظة على سرية إيداع االستمارة و ( أ)

من طرف الممثل القانوني  ماالمعلومات، بعد إمضائه

يمكن تنزيل و. للعارض و وضع الختم، إذا لزم األمر

على  و إلتزام المحافظة على سرية المعلوماتاالستمارة 

   www.macsa.com.tnالمواقع التالية: 

aholding.comwww.alkaram 

 

لالسترجاع  دينار، غير قابل 2.000مبلغ قيمته  دفع ( ب)

عن طريق صك بنكي مضمون االستخالص نقدا أو 
 مصدق لصالح شركة الكرامة القابضة.

على الّساعة الخامسة مساءا كآخر  2016سبتمبر  23حّدد تاريخ 

 أجل لقبول ملفّات المشاركة.

  المالي العرض مرحلة

ووضع سيتم إعالم المستثمرين المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي 
 من : المتكونعروض الملف طلب  على ذّمتهم

حيطها االجتماعي و إعالمي يحتوي على تقديم الشركة ومملف ( أ) 
 .االقتصادي

 طلب العروض و مشروع عقد البيع. نظام( ب) 

يمكن للمستثمرين المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي الولوج إلى 
لى ذمتهم لدراسة مختلف الموضوعة عاإللكترونّية قاعة البيانات 

وذلك حسب رزنامة القانونية للشركة المعطيات المالية والوثائق و
 شروط مضبوطة و مدرجة بملف طلب العروض.و

 

 

 

 األولي االنتقاءموضوع 

كامل  تعتزم الدولة التونسية التفويت عن طريق طلب عروض في
في  البالغة )الشركة(مساهمتها المباشرة في رأس مال شركة أدوية 

 .كتلة األسهم()% 35.529

شركة الكرامة القابضة  )البائع(وكلت الدولة التونسية  ،للغرضو

 MAC SA مكتب تكليفلإلشراف على عملية البيع التي قامت ب

في كامل مراحل عملية  لها حصري كمساند "(اراتشاست شركة)"
 "(.البيع عملية)"التفويت 

يهدف إعالن االنتقاء األولي إلى إعالم المستثمرين المهتمين و
 بانطالق العملية و إرشادهم لكيفية سحب ملفات االنتقاء األولي.

 معلومات أساسية 

 ،1983 سنة تأسست ،خفية االسم شركة هي أدويةشركة مخابر 

رأس  يبلغ و تونسب مقرها االجتماعييقع  التونسي القانون بموجب

 .د ت  17 160 000  حاليا مالها

 المشاركة أهلية

 الطبيعيين لألشخاص ةمفتوح المشاركة في طلب العروض
 التونسيين أو األجانب. والمعنويين

أو  المشاركة بصفة فردّيةبهذا العرض يمكن للمستثمرين المهتمين 
 رئيس. يمّثله مجمعتشكيل عبر 

ال تقبل مشاركة المستثمرين الّذين هم في وضعّية توّقف عن الدفع 
في وضعّية أو تصفية أو أو تسوية قضائّية أو في حالة إفالس، 

 إعسار أو مديونّية مفرطة.

 الصادرة األشخاص المعنويين أو الطبيعيينكما ال يمكن مشاركة 

  .(...االختالس، فساد)م بنزاهته تعلقت ماحكأ مفي حقه

 مراحل إنجاز العملية

نتقاء اتنقسم مراحل إنجاز عملية التفويت إلى مرحلتين، مرحلة 

أولي للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض المالية 

 مخصصة للمستثمرين المقبولين في المرحلة األولى.

 

 

 

 

ملية يمكن للمترشحين االتصال بشركةولمزيد من االرشادات بخصوص هذه الع  

ضفاف البحيرة 1053قرين سنتر، المدرج ج، الطابق الثاني،  -   

شعبان بن مراد فضل بن جيهان   

mourad@macsa.com.tn البريد اإللكتروني:   jihene@macsa.com.tn البريد اإللكتروني:    

 MAC SA 

71 137 600الهاتف:   

71 960 903الفاكس :   
 

http://www.macsa.com.tn/
http://www.alkaramaholding.com/
mailto:jihene@macsa.com.tnالبريد

