التفويت في مساهمات الدولة المباشرة والغير مباشرة في رأس مال
شركة
HAVAS TUNISIE

إعﻼن طلب تعبير عن اهتمام
الموضوع
تعتزم شركة الكرامة القابضة )"البائعة"( التفويت بالبيع عن طريق طلب عروض في
جميع مساهماتها )"المساهمات"( البالغة  %51من رأس مال شركة HAVAS TUNISIE
)"الشركة" أو " ("Havas Tunisieإلى مستثمر )"المستثمر"( قادر على تسيير وتطوير
الشركة.
ت ّم اختيار البنك اﻹفريقي لﻼستثمار والشراكة ) (CAP Bankكمستشار حصري من طرف
الكرامة القابضة ﻹنجاز جميع مراحل عملية التفويت )"العملية"(.
يهدف اﻹعﻼن عن طلب التعبير عن اهتمام إلى )أ( إعﻼم المستثمرين المهتمين بانطﻼق
العملية) ،ب( عرض مراحل العملية و )ج( إرشاد المستثمرين المهتمين حول كيفية
اﻷولي.
المشاركة وسحب ملف اﻻنتقاء ّ

اعتبارات رئيسية
 Havas Tunisieهي شركة خفية اﻻسم تم إنشاؤها في أوت  2010كجزء من مجموعة
صصة في قطاع اﻹعﻼن واﻻستشارة في
 Havas Worldwideالعالميّة المتخ ّ
اﻻت ّصاﻻت.
 Havas Tunisieهي واحدة من أه ّم ال ّ
شركات التونسية الناشطة في مجال اﻹعﻼن
واﻻستشارة في اﻻتصاﻻت و ذلك عن طريق امتﻼكها لعﻼقات تجاريّة قويّة مع العديد من
ال ّشركات التونسية.

الشراكة  www.cap-bank.com CAP Bankو )ب( بعد دفع معلوم المشاركة غير
قابل لﻼسترجاع بقيمة  1.000دينار تونسي نقدا أو عن طريق تحويل بنكي لحساب شركة
الكرامة القابضة أو عن طريق صك مشهود بتوفر رصيده لفائدة شركة الكرامة القابضة.

اﻷولي
مرحلة اﻻنتقاء ّ
يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في طلب العروض التعبير عن اهتمامهم بصفة فردية
أو جماعية طبقا لكراس شروط التأهيل اﻷولي.
وتكــون المشاركة في هذه العملية مفتوحـة لك ّل مستثمر تونسي أو أجنبي ) (iذات طبيعيّة أو
متكون من ذوات معنويّة و/أو ذوات طبيعيّة.
معنوية أو) (iiمجمع
ّ
يتعيّن على ك ّل مستثمر مهت ّم بالمشاركة في العمليّة إحترام التراتيب الجاري بها العمل
ّ
المنظمة للقطاع.
اﻷولي مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة
يمكن للمستثمرين المهت ّمين إيداع ملفات اﻻنتقاء ّ
الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع مع اعتماد تاريخ ختم البريد
وذلك إلى غاية :
 05أفريل  2019على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت تونس
على العنوان التالي :
شركة الكرامة القابضة
نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مﻼوي
ضفاف البحيرة –  1053تونس

بفضل الوكالة التي تتخذ من تونس مقرا لها ،تتواجد الشركة في منطقة شمال إفريقيا في
كل من موريتانيا وليبيا.
يبلغ رأس مال شركة  300.000 Havas Tunisieدينارا متكون من  10.000سهم
بقيمة اسمية بـ  30دينار للسهم الواحد.

مراحل التفويت
تتضمن عملية التفويت مرحلة انتقاء المشاركين تليها مرحلة العروض الماليّة التي ستكون
متاحة للمقبولين فقط.

تحتفظ شركة الكرامة القابضة في حقها ،في أي مرحلة من مراحل التفويت ،في إقصاء أو عدم
تأهيل مستثمر في حال عدم استجابته إلى شروط المشاركة أو مخالفته للقوانين أو للقواعد العامة
الجاري بها العمل.

سحب كراس شروط مرحلة العروض المالية
يتحصل المستثمرون الذين قبلت ترشحاتهم على ملف طلب عروض يتكون أساسا من )أ( ملف
تنظيم طلب العروض )ب( ملف إعﻼمي و )ج( مشروع عقد البيع.

سحب ملفات التأهيل

أعمال التدقيق

على المستثمرين الراغبين في التعبير عن اهتمامهم ،سحب ملف اﻻنتقاء اﻷولي المتعلق
بالشركة والذي يوضح مختلف شروط ومراحل عملية اﻻنتقاء اﻷولي وذلك بداية من يوم
 13مارس  2019على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بـ

يمكن للمستثمرين المقبولين الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على ذمتهم لدراسة
مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية للشركة لمساعدتهم على إعداد
عروضهم وذلك حسب رزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض.

نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مﻼوي
ضفاف البحيرة –  1053تونس
وذلك بعد )أ( إمضاء التزام المحافظة على سريّة المعطيات من قبل الممثل القانوني
للمستثمر المهتم واستمارة التعريف الذين يمكن تنزيلهما من الموقعين اﻹلكترونين لشركة
الكرامة القابضة  www.alkaramaholding.comو للبنك اﻻفريقي لﻼستثمار و

أهم مواعيد عملية التفويت
الموعد النهائي لقبول ملفات التعبير عن اﻻهتمام

 05أفريل 2019

تاريخ إعﻼم المستثمرين المؤهلين

 15أفريل 2019

تاريخ سحب كراس شروط مرحلة العروض المالية

 16أفريل 2019

للمزيد من اﻻرشادات يرجى اﻻتصال بـ:

Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Tarek MANSOUR
10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie
Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 806
Fax : +216 71 891 678
Emails : thameur.chagour@cap-bank.com / tarek.mansour@cap-bank.com

