الجمهورية التونسية

التفويت في المساهمات المباشرة وغير المباشرة في رأس مال
شركة أوتيك للتنمية الفﻼحية "البركة"

إعﻼن انتقاء أولي
الموضوع
ﺗعتزم ﺷركة الكرامة القابضة التﻔويﺖ بالبيع لحساب الدولة عن
طريق طلب عروض فﻲ كامل مساهمات الدولة المباﺷرة وغير
المباﺷرة البالغة  %100من رأس مال ﺷركة أوﺗيك للتنمية
الﻔﻼحية البركة )الشركة(.
وللغرض ﺗم ﺗكليف "أ.م.س .ارﻧسﺖ ويوﻧغ" كمستشار حﺼري
لشركة الكرامة القابضة فﻲ كامل مراحل عملية التﻔويﺖ بالبيع.
يهدف إعﻼن اﻻﻧتقاء اﻷولﻲ إلى:
- 1إعﻼم المستثمرين باﻧطﻼق العملية
- 2عرض مراحل عملية التﻔويﺖ
- 3إرﺷاد المستثمرين حول كيﻔية سحب ملﻔات اﻻﻧتقاء اﻷولﻲ.
اﻻعتبارات اﻷساسية
ﺷركة أوﺗيك للتنمية الﻔﻼحية البركة هﻲ ﺷركة ذات مسؤولية
محدودة  SARLﺗﺄسسﺖ فﻲ  20جاﻧﻔﻲ  2000ويتمثل ﻧشاطها
فﻲ اﻻستغﻼل والتنمية الﻔﻼحية.
ﺗملك الشركة ضيعة بمنطقة أوﺗيك بوﻻية بنزرت على بعد حوالﻲ
د على مساجة  476هكتارا وﺗض ّ
 30كيلومتر من العاصمة ﺗمت ّ
م
باﻷساس:

 ،1969يجب على المستثمر المهت ّ
م بالمشاركة أن يكون ﺷﺨﺼا
طبيعي ّا ﺗوﻧسﻲ الجنسي ّة .ويمكن للمستثمرين المشاركة بﺼﻔة
فردية أو فﻲ إطار مجمع يمثله رئيس ومتكوّن من أﺷﺨاص
طبيعي ّين حاملين للجنسي ّة التوﻧسي ّة.
المستثمرون المهتمون مدعوّون إلى سحب ملف اﻻﻧتقاء اﻷوّلﻲ
ّ
ينص على مراحل وﺷروط اﻻﻧتقاء
المتعلق بالشركة ،والذي
اﻷولﻲ ،إبتدا ًءا من يوم الثﻼثاء  16أفريل  2019على الساعة
العاشرة ﺻباحا ،بمقرّ ﺷركة الكرامة القابضة الكائن بـ
نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مﻼوي ضفاف البحيرة،
 1053تونﺲ
وذلك بعد) ،أ( ﺗوقيع المستثمر أو من يمثّله على التزام المحافﻈة
على سرية المعلومات واستمارة التّعريف الذي يمكن ﺗنزيلهما
القابضة
للكرامة
اﻻلكتروﻧﻲ
الموقع
من
 www.alkaramaholding.comو )ب( دفع معلوم المشاركة
غير قابل لﻼسترجاع بقيمة ألف دينار ) 1000دينار( ﻧقداً أو
بواسطة صك بنكﻲ مضمون اﻻستﺨﻼص محرّر لﻔائدة ﺷركة
الكرامة القابضة.
يجب على المستثمرين المهتمين إيداع ملﻔات التعبير عن
اﻻهتمام مباﺷرة بمكتب الضبط مقابل وصل إيداع أو عن طريق
البريد السريع مع اعتماد ختم البريد وذلك إلى غاية يوم
الجمعة  10ماي  2019على الساعة الثانية بعد الزوال



 76هكتار أﺷجار مثمرة ) 16هكتار برﺗقال 14 ،هكتار
زيتون 11 ،هكتار عوينة 7،هكتارات خوخ 7 ،هكتارات
عنب و 7هكتارات مشمﺶ وغيرها(.

شركة الكرامة القابضة



 344هكتار زراعات كبرى )قمﺢ ،ﺷعير ،كولزا ،أعﻼف
وغيرها(.

نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مﻼوي ضفاف البحيرة،
 1053تونﺲ.



غرف ﺗبريد بسعة ﺗﺼل إلى  575طن ﺗمت ّ
د على 2090
متر مربّع.

بالعنوان التالﻲ:

مرحلة العروض المالية

ﺗلب ّﻲ الشركة حاجيتها من الر ّ
ي من موارد مائيّة متﺄﺗّة باﻷساس
من بحيرات جبلي ّة يبلغ إجمالﻲ قدرﺗها على ﺗجميع المياه حوالﻲ
 1.601.000متر مك ّعب باﻹضافة إلى إمكاﻧي ّة الرّبط بوادي
ّ
الشمال.
"بسباسي ّة" المجاور للضيعة وبقناة مياه

يتحﺼل المستثمرون الذين قبلﺖ ﺗرﺷحاﺗهم على ملف طلب
عروض المتكوّن أساسا من )أ( ملف ﺗنﻈيم طلب العروض الذي
يتض ّ
من مشروع عقد البيع )ب( ملف إعﻼمﻲ و )ج( ملف ﺗنﻈيم
قاعة البياﻧات.

مراحل عملي ّة التفويت

يمكن للمستثمرين المقبولين الولوج إلى قاعة البياﻧات
الموضوعة على ذمتهم لدراسة مﺨتلف الوثائق والبياﻧات
والمعطيات المالية والقاﻧوﻧية الﺨاصّة بالشركة ،كما يمكنهم زيارة
الشركة والضيعة ولقاء مسيريها وطرح أسئلة واستﻔسارات
واقتراح ﺗعديﻼت لمشروع عقد البيع لمساعدﺗهم على إعداد
عروضهم وذلك حسب رزﻧامة وﺷروط مضبوطة ومدرجة بملف
طلب العروض.

ﺗتضمن مراحل التﻔويﺖ بالبيع مرحلة أولى ﻻﻧتقاء المستثمرين
ﺗليها مرحلة ثاﻧية لتل ّقﻲ العروض المالية.
مرحلة اﻻنتقاء اﻷوّلي
طبقاً ﻷحكام القاﻧون عدد  33-97المؤرخ فﻲ  26ماي 1997
والمنقﺢ للقاﻧون عدد  56-69لسنة  1969المؤرّخ فﻲ  .22سبتمبر
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