الجمهورية التونسية

التفويت في المساهمات المباشرة والغير مباشرة ( )69,98%في رأس مال شركة
تونيزيا برودكاستينغ شمس أف.أم

إعالن انتقاء أولي
الموضوع
تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت بالبيع عن طريق طلب
عروض في كامل مساهمتها المباشرة وغير المباشرة
البالغة  69,98%من رأس مال شركة تونيزيا برودكاستينغ
شمس أف.أم (الشركة)
وللغرض تم تكليف "أ.م.س .ارنست ويونغ" كمستشار
حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية
التفويت بالبيع.
يهدف إعالن االنتقاء األولي إلى:
- 1إعالم المستثمرين بانطالق العملية
- 2عرض مراحل عملية التفويت
- 3إرشاد المستثمرين حول كيفية سحب ملفات االنتقاء
األولي.
االعتبارات األساسية
تونيزيا برودكاستينغ هي شركة خفية االسم تأسست في
 22أفريل  2010ويتمثل الغرض االجتماعي في إدارة إذاعة
خاصة تحت االسم التجاري "شمس أف.أم"
تم إطالق راديو شمس أف.أم رسمياً في  27سبتمبر .2010

المستثمرون المهتمون مدعوون إلى سحب ملف االنتقاء
األولي المتعلق بالشركة ،والذي ينص على مراحل ومعايير
االنتقاء األولي ،إبتدا ًء من يوم الثالثاء  23جانفي 2018
على الساعة العاشرة صباحا ،من الكرامة القابضة
الكائن بمقرها االجتماعي
شركة الكرامة القابضة نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة
مالوي ضفاف البحيرة 1053 ،تونس.
يشترط ،لسحب ملف الترشح ،توقيع الممثل القانوني على
التزام المحافظة على سرية المعلومات الذي يمكن تنزيله
من الموقع اإللكتروني www.alkaramaholding.com
ودفع مبلغ ألف دينار ( 1000دينار) غير قابل لالسترجاع يتم
دفعه نقداً أو بواسطة صك بنكي مضمون االستخالص محرر
لفائدة شركة الكرامة القابضة.
يجب على المستثمرين المهتمين إيداع ملفات التعبير عن
االهتمام مباشرة في مكتب الضبط مقابل وصل إيداع أو عن
طريق البريد السريع مع اعتماد ختم البريد وذلك إلى حدود
يوم الجمعة  23فيفري  2018على الساعة الخامسة
مساء في العنوان التالي:
شركة الكرامة القابضة نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة
مالوي ضفاف البحيرة 1053 ،تونس.

مراحل التفويت بالبيع

مرحلة العروض المالية

تتضمن مراحل التفويت بالبيع مرحلة انتقاء المشاركين تليها
مرحلة العروض المالية التي ستكون متاحة للمقبولين فقط.

يتحصل المستثمرون الذين تم اعالمهم بقبول ترشحاتهم
على ملف طلب عروض يتكون أساسا من (أ) ملف تنظيم
طلب العروض (ب) ملف إعالمي و (ج) مشروع عقد البيع.

مرحلة االنتقاء األولي
يجب على المستثمر المهتم بالمشاركة أن يكون ( )1إما
شخصاً طبيعياً أو ( )2ذاتاً معنوية تشارك بصفة فردية أو في
إطار مجمع متكون من أعضاء يمثلهم رئيس.
يجب على المستثمرين المهتمين بهذه العملية أن تتوفر
فيهم المعايير ،بما فيها الخاصة بالجنسية ،المنصوص عليها
في كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث
واستغالل قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية طبقاً لقرار
الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 01
لسنة  2014المؤرخ في  05مارس .2014

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.

.

للمزيد من اإلرشادات بخصوص هذه العملية ،يمكن االتصال بمكتب أ.م.س .ارنست ويونغ
أ.م.س .ارنست ويونغ
بناية EY
شارع األرض
المركز العمراني الشمالي
تونس ,تونس 1003
وليد القالل

راسم الزواري

أنيس العذار

+216 25 249 233
walid.kallel@tn.ey.com

+216 24 249 206
racem.zouari@tn.ey.com

+216 23 211 372
anis.ladhar@tn.ey.com

