
   

    الجمھورية التونسیة  
 

التفويت في المساھمات المباشرة والغیر مباشرة (%69,98) في رأس مال شركة                    
 تونیزيا برودكاستینغ شمس أف.أم.

 

 إعالن انتقاء أولي

مدعوون إلى سحب ملف االنتقاء المستثمرون المھتمون 
األولي المتعلق بالشركة، والذي ينص على مراحل ومعايیر 

 2018 ديسمبر 5االربعاء يوم االنتقاء األولي، إبتداًء من 
 المقر االجتماعي صباحا، من العاشرة الساعةعلى 

  في العنوان التالي: لكرامة القابضة الكائنل

ممر بحیرة  شركة الكرامة القابضة نھج بحیرة أناسي،
 تونس. 1053ضفاف البحیرة،  مالوي

يشترط، لسحب ملف الترشح، توقیع الممثل القانوني على 
المحافظة على سرية المعلومات الذي يمكن تنزيله  التزام

 www.alkaramaholding.com من الموقع اإللكتروني
يتم  لالسترجاعغیر قابل دينار)  1000ألف دينار (ودفع مبلغ 

محرر  االستخالصدفعه نقداً أو بواسطة صك بنكي مضمون 
  لفائدة شركة الكرامة القابضة.

يجب على المستثمرين المھتمین إيداع ملفات التعبیر عن 
الضبط مقابل وصل إيداع أو عن مباشرة في مكتب  االھتمام

ختم البريد وذلك إلى حدود  اعتمادطريق البريد السريع مع 
الخامسة على الساعة  2018 ديسمبر 25 الثالثاءيوم 

  في العنوان التالي: امساءً 

ممر بحیرة  شركة الكرامة القابضة نھج بحیرة أناسي،
 تونس. 1053ضفاف البحیرة،  مالوي

 

  مرحلة العروض المالیة

ترشحاتھم على ملف  قبلتيتحصل المستثمرون الذين 
طلب عروض يتكون أساسا من (أ) ملف تنظیم طلب العروض 

  .و (ج) مشروع عقد البیع إعالمي(ب) ملف 

يمكن للمستثمرين المقبولین الولوج إلى قاعة البیانات 
الموضوعة على ذمتھم لدراسة مختلف الوثائق والبیانات 

والقانونیة للشركة لمساعدتھم على والمعطیات المالیة 
إعداد عروضھم وذلك حسب رزنامة وشروط مضبوطة 

  ومدرجة بملف طلب العروض.

 

 الموضوع

تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت بالبیع عن طريق طلب 
 وغیر المباشرةعروض في كامل مساھمتھا المباشرة 

 من رأس مال شركة تونیزيا برودكاستینغ 69,98البالغة %
  )الشركة( مأأف.شمس 

" كمستشار ويونغوللغرض تم تكلیف "أ.م.س. ارنست 
حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملیة 

  التفويت بالبیع.

  إلى: األولي االنتقاء إعالنيھدف 

  العملیة بانطالقالمستثمرين  إعالم-  1

  عرض مراحل عملیة التفويت-  2

 االنتقاءإرشاد المستثمرين حول كیفیة سحب ملفات - 3
  .األولي

  األساسیة االعتبارات

تأسست في  االسمتونیزيا برودكاستینغ ھي شركة خفیة 
 إذاعةإدارة في الغرض االجتماعي  ويتمثل 2010أفريل  22

  ."مأأف.التجاري "شمس  االسمخاصة تحت 

  .2010سبتمبر  27رسمیاً في  مأأف.تم إطالق راديو شمس 

  مراحل التفويت بالبیع

المشاركین تلیھا  انتقاءمراحل التفويت بالبیع مرحلة تتضمن 
  مرحلة العروض المالیة التي ستكون متاحة للمقبولین فقط.

  األولي االنتقاءمرحلة 

) إما 1يجب على المستثمر المھتم بالمشاركة أن يكون (
في  أو تشارك بصفة فردية معنوية) ذاتاً 2شخصاً طبیعیاً أو (

  .مجمع متكون من أعضاء يمثلھم رئیس إطار

يجب على المستثمرين المھتمین بھذه العملیة أن تتوفر 
المنصوص علیھا  ،بالجنسیةفیھا الخاصة  بما ،المعايیرفیھم 

في كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث 
طبقاً لقرار بالجمھورية التونسیة واستغالل قناة إذاعیة خاصة 

 01السمعي والبصري عدد  لالتصالالھیئة العلیا المستقلة 
  .2014مارس  05المؤرخ في  2014لسنة 

.  

 أ.م.س. ارنست ويونغ بمكتب االتصالبخصوص ھذه العملیة، يمكن  اإلرشاداتللمزيد من 
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