التفوٌت فً مساهمات الدولة المتمثلة
فً  ٪ 82,31من رأس مال الشركة المتوسطٌة لإلعالم و االتصاالت
إعالن طلب تعبٌر عن االهتمام

الموضوع :
تعتزم الكرامة المابضة التفوٌت بالبٌع لحساب الدولة التونسٌة ،عن
طرٌك طلب عروض ،فً جمٌع مساهمات الدولة المباشرة والبالؽة
 % 13,21من رأس مال الشركة المتوسطٌة لإلعالم واالتصاالت
لمستثمر لادر على المساهمة فً تطوٌر نشاطها ("العملٌة").
وللؽرض تم تكلٌؾ المكتب االستشاري فٌكوم كونساي كمساند
حصري لشركة الكرامة المابضة فً كامل مراحل عملٌة التفوٌت.

المشاركة ؼٌر لابل لالسترجاع بمٌمة  1.000دٌنار نمدا أو عن
طرٌك تحوٌل بنكً لحساب شركة الكرامة المابضة أوعن طرٌك
صن مشهود بتوفر رصٌده لفائدة شركة الكرامة المابضة.
على المستثمرٌن المهتمٌن إٌداع ملفات االنتماء األولى مباشرة بمكتب
الضبط التابع لشركة الكرامة المابضة ممابل وصل إٌداع أو عن
طرٌك البرٌد السرٌع (مع اعتماد تارٌخ ختم البرٌد) وذلن إلى ؼاٌة
ٌىم االثنٍن  84نىفمبر 3233
على الساعت الخامست مساءا بتىقٍت تىنس
على العنوان التالي:

وٌهدؾ إعالن طلب تعبٌر عن االهتمام إلى ( )1إعالم المستثمرٌن
المهتمٌن بانطالق العملٌة ( )2عرض مراحل العملٌة و( )3إرشاد
المستثمرٌن المهتمٌن حول كٌفٌة المشاركة وسحب ملؾ االنتماء
األولً.

شركت الكرامت القابضت
نهج بحٍرة أناسً ،ممر بحٍرة مالوي ضفاف البحٍرة – 8202
تىنس

معطٌات أساسٌة:
شركة المتوسطٌة لإلعالم واالتصاالت هً شركة ذات مسإولٌة
محدودة تؤسست سنة ٌ .2003بلػ رأس مالها  3 333 000دٌنار
ّ
صة
موزع إلى  33 330حصة اجتماعٌة بمٌمة  100دٌنار الح ّ
ّ
والبث
الواحدةٌ .تمثل نشاط الشركة فً اإلنتاج السمعً البصري
اإلذّاعً والخدمات اإلعالمٌة وتستؽل الشركة رخصة بث إلذاعة
"موزاٌٌن أؾ .أم".

شروط المشاركة:
ٌمكن لكل مستثمر ذات طبٌعٌة أو معنوٌة المشاركة فً هذه العملٌة
بصفة منفردة أو فً إطار مجمع مت ّكون من ذوات معنوٌة و/أو ذوات
طبٌعٌة.
ٌجب على كل مستثمر االمتثال للشروط المنصوص علٌها فً ملؾ
األولً ،وفً المانون الجاري به العمل.
االنتماء ّ

مرحلة االنتقاء األولً:
على المستثمرٌن الراؼبٌن فً التعبٌر عن اهتمامهم ،سحب ملؾ
األولً والذي ٌوضح مختلؾ إجراءات وشروط المشاركة
االنتماء ّ
وذلن بداٌة من ٌوم الثالثاء  22سبتمبر  2222على الساعة
الثالثة مساء بممر شركة الكرامة المابضة ،الكائن بنهج بحٌرة
أناسً ،ممر بحٌرة مالوي ،ضفاف البحٌرة ،تونس و ذلن بعد
إمضاء التزام المحافظة على سرٌّة المعطٌات من لبل الممثل المانونً
للمستثمر المهتم الذي ٌمكن تنزٌله من مولع الكرامة
المابضة ) (www.alkaramaholding.comوبعد دفع معلوم

سٌتم ابالغ المستثمرٌن ،كتابٌا ،فً جل ألصاه  3أٌاٌم عمل من تارٌ ٌخ
تمدٌم ملؾ تعبٌر عن االهتمام عن مآل ملفاتهم.
ٌتحصل المستثمرون الذٌن لبلت ترشحاتهم على ملؾ طلب عروض
الذي ٌتكون أساسا من ( )1ملؾ تنظٌم طلب العروض الذي ٌتضمن
مشروع عمد البٌع (2) ،ملؾ تنظٌم لاعدة البٌانات و( )3ملؾ
إعالمً .
ٌمكن للمستثمرٌن الممبولٌن ( )1الولوج إلى لاعة البٌانات الموضوعة
على ذمتهم لدراسة مختلؾ الوثائك والبٌانات والمعطٌات المالٌة
والمانونٌة للشركة )2( ،طرح األسئلة كتابٌا و ( )3التراح تعدٌالت
على مشروع عمد البٌع وفما للجدول الزمنً وشروط مضبوطة
مدرجة بملؾ طلب العروض.

أهم مواعٌد طلب العروض:
-

سحب ملؾ طلب العروض :انطاللا من  12أكتوبر 2222؛
فترة الولوج إلى ؼرفة البٌانات :من  12أكتوبر  2222إلى
 24نوفمبر 2222؛
تارٌ ٌخ إرسال األسئلة وتعدٌالت مشروع عمد البٌع 20 :نوفمبر
2222؛
تارٌخ إرسال اإلجابات على األسئلة المطروحة والنسخة النهائٌة
من عمد البٌع 15 :نوفمبر 2222؛
تارٌخ إٌداع وفتح العروض المالٌة 25 :نوفمبر .2222

للمزٌد من المعلومات ٌمكن للمستثمرٌن الراغبٌن فً المشاركة فً مرحلة االنتقاء األولً االتصال بـ :
فٌكوم كونساي
مبنى فٌكوم  ,15شارع أالن سفاري  5001تونس-الهاتؾ 15 827 281الفاكس 15 181 165

السٌد فؤاد الروٌسً
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