التفويت في المساهمات العمومية المباشرة و الغير مباشرة في رأس مال الشركة التونسية
للصحافة و الطباعة و النشر و التوزيع و اإلعالن (دار الصباح)

إعالن االبداء عن الرغبة
موضوع االبداء عن الرغبة:
تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض
في كامل مساهمات الدولة التونسية المباشرة والغير مباشرة والبالغة
 % 79,62من رأس مال الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن (دار الصباح).
وللغرض ،تم تكليف المكتب االستشاري  :خبرة مالية واستشارة ,
المستشارون الماليون العرب و مكتب فرشيو وشركائه كمساند
حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت
بالبيع.
ويهدف هذا اإلعالن إلى إعالم كل من يهمه األمر من مستثمرين
بانطالق هذه العملية ولتمكين الراغبين من سحب ملفات االبداء عن
الرغبة.
معطيات أساسية:
تأسست الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن (دار الصباح) في  01أكتوبر  1969وهي شركة خفية
االسم  ,مقرها االجتماعي شارع محمد بوعزيزي  ,المنزه  ,تونس
ويبلغ رأس مالها  1 008 880دينار (100 888سهم بقيمة اسمية
تساوي  10دنانير للسهم الواحد).
تتولى دار الصباح إصدار العناوين التالية :
 الصباح ( جريدة يومية بالعربية )
 لوطون » ( « le tempsجريدة يومية بالفرنسية )
 الصباح األسبوعي ( جريدة أسبوعية بالعربية)
 الصباح نيوز ( جريدة يومية الكترونية بالعربية )
شروط المشاركة:
المشاركة في هذه العملية مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي
تونسي أو أجنبي الجنسية.
يمكن التنضم في شكل مجمع يترأسه احد اعضائه ويستثنى من ذلك
كل الوحدات القانونية التي هي في حالة توقف عن الدفع أو تسوية
قضائية أو تصفية أو تمر بحالة إعسار أو مديونية فائقة أو األشخاص
الطبيعيون والمعنويين الذين صدر في حقهم حكم موضوع جنحة تمس
نزاهتهم المهنية ( فساد  ,اختالس .)….,

مراحل إنجاز العـملية:
تنقسم مراحل إنجاز عملية اإلحالة بالبيع إلى مرحلتين  :مرحلة انتقاء
أولي للمترشحين متبوعة بمرحلة العروض المالية والمخصصة
للمستثمرين المقبولين.
مرحلة االنتقاء األولي:
يمكن للمستثمرين المهتمين سحب ملف االبداء عن الرغبة األولي
والذي يوضح مختلف شروط ومراحل عملية اإلحالة وذلك بداية من
تاريخ  2018/04/30على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة
الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مالوي ضفاف
البحيرة 1053 ،تونس.
و لسحب ملف االبداء عن الرغبة يشترط على المترشحين :
 اإلمضاء على قائمة البيانات والتزام المحافظة على سرية
المعطيات القانونية من قبل الممثل القانوني للمشارك الذي يمكن
تنزيله من المواقع.
www.alkaramaholding.com o
www.efc.com.tn o
www.ferchioulaw.com o
www.afc.com.tn o
 دفع مبلغ  1 000دينار غير قابلة لالسترجاع نقدا أو عن طريق
صك بنكي مضمون الخالص لفائدة الكرامة القابضة وحدد أخر
أجل لتقديم العروض يوم الجمعة الموافق لـ  2018/06/08على
الساعة الثانية بعد الزوال على اقصى تقدير.
مرحلة العرض المالي :
يتم إعالم المستثمرين المقبولين في مرحلة االنتقاء األولي و يوضع
على ذمتهم ملف طلب العروض والمتكون من:
 مذكرة بيانات تحتوي على تقديم الشركة  ,محيطها االجتماعي
واالقتصادي والمجال الذي تشتغل فيه ’
 تنظيم طلب العروض والذي يتضمن مشروع عقد البيع.
األعمال الواجب إنجازها :
يمكننننن للمترشننننحين الننننذين تننننم قبننننولهم فنننني مرحلننننة االنتقنننناء األولنننني
الولنننول إلنننى قاعنننة البياننننات الموضنننوعة علنننى ذمنننتهم و ذلنننك حسنننب
رزنامنننننة و شنننننروط مضنننننبوطة ومدرجنننننة بملنننننف طلنننننب العنننننروض

و للمزيد من اإلرشادات بخصوص هذه العملية يمكن االتصال بشركة خبرة مالية و استشارة

 ,92نهج – 8600الشرقية  2035 -1تونس
الهاتف / 71 206 341 – 71 206 350الفاكس 71 206 342
أو االتصال بالسيد صالح الذهيبي  -البريد االلكتروني Salah.dhibi@planet.tn :
أو االتصال بالسيد االسعد صمايدية  -البريد االلكتروني Lsmaidia@hotmail.fr :

