أولي
إعﻼن انتقــــاء ّ
التفويت في كتلة أغلبيّة ﻷسهم تمثل  %58,2من رأس مال
ﺷﺮكة اسمنت قﺮطــاج ،ﺷﺮكة خفية اﻹسم
اﻷولي:
موضوع اﻻنتقاء ّ

تعتزم الدولة التونسية وشركة ﺑنــﺎء كورب والكرامة القﺎﺑضة المسﺎهمون
الرئيسيون في رأس مﺎل شركة اسمنــت قرطــﺎج") ،الشركة" أو "اسمنت
قرطاج"( )"البائعون"( التفويت عن طريق طلب عروض دولي في
مسﺎهمﺎتهم "كتﻠة اﻷسهم" تمثّل  % 58,2من رأس مﺎل الشركة وقد تﺑلغ
 %78إلى مستثمر إستراتيجي و/أو مﺎلي قﺎدر على تسيير وتطوير
الشركة.
وللغرض تم تكليف مجمﻊ متكون من IEG TUNISIA ECC MAZARS
 – Corporate Advisoryومكتب المراﺑط للمحﺎمﺎة كمستشﺎر حصري
لشركة الكرامة القﺎﺑضة في خصوص جميﻊ مراحل عملية التفويت ﺑﺎلﺑيﻊ
"العمﻠية" .
اﻷولي إلى :
يهدف إعﻼن اﻹنتقﺎء ّ
 -1إعﻼم المستثمرين المهتمين ﺑﺎنطﻼق العمﻠيّة
 -2عرض مراحل عمﻠية التفويت
 -3إرشﺎد المستثمرين حول كيفيّة سحب ملفﺎت اﻻنتقﺎء اﻷولي.
تعريف الشركة
شركة إسمنت قرطاج ،شركة خفية اﻻسم مدرجة ﺑﺑورصة اﻷوراق المﺎليّة
ﺑتونس مختصة في إنتﺎج اﻹسمنت والمواد المقطعية والخرسﺎنة.
ّ
اﻷول
ﻊ
ن
المص
تمتلك الشركة مصنﻊ إسمنت مجهزا من طرف FLSMITH
ّ
في العﺎلم لمعدات مصﺎنﻊ اﻹسمنت .ويﺑعد عن تونس العﺎصمة قراﺑة 30
كلم ،حيث يوجد ﺑﺎلجنوب الشرقي للعﺎصمة في سفﺢ جﺑل الرصﺎص.
تستغل الشركة مقطعﺎ هﺎ ّمﺎ مجﺎورا للمصنﻊ المذكور وذلك لتوفير
حﺎجيﺎتهﺎ من المواد اﻷولية.
ويوفّر ملف اﻻنتقﺎء اﻷولي معطيﺎت ضﺎفية حول الشركة والمقطﻊ.
مراحل انجاز عمﻠية البيع:
تنقسم مراحل عملية التفويت ﺑﺎلﺑيﻊ إلى مرحلتين ،مرحلة انتقﺎء أولي
صصة
للمستثمرين المهتمين متﺑوعة ﺑمرحلة العروض المﺎلية مخ ّ
للمستثمرين المقﺑولين في المرحلة اﻷولى.
اﻷولي:
سحب مﻠف اﻻنتقاء ّ
يمكن للمستثمرين المهتمين سحب ملف اﻻنتقﺎء اﻷولي المتعلق ﺑﺎلشركة
اﻷولي وذلك ﺑداية
والذي يوضﺢ مختلف شروط ومراحل عملية اﻻنتقﺎء ّ
مقر
من
ﺎحﺎ
صﺑ
من يوم الثﻼثاء  02جوان  2020اﺑتداء من العﺎشرة
ّ
شركة الكرامة القﺎﺑضة الكﺎئن ﺑنهج ﺑحيرة أنﺎسي ضفﺎف الﺑحيرة تونس
وذلك ﺑعد إمضﺎء التزام المحﺎفظة على سريّة المعطيﺎت الذي يمكن تنزيله
من موقﻊ الكرامة القﺎﺑضة ) (www.alkaramaholding.comودفﻊ
مﺑلغ أرﺑعة آﻻف وخمس مﺎئة دينﺎر ) 4.500,000د( تونسي غير قﺎﺑل
لﻼسترجﺎع نقدا أو عن طريق تحويل ﺑنكي لحسﺎب شركة الكرامة القﺎﺑضة
أو عن طريق صك مشهود ﺑتوفر رصيده.

مرحﻠة اﻻنتقاء اﻷولي:
يمكن المشﺎركة في هذه العملية لكل مستثمر تونسي أو أجنﺑي الجنسيّة
يكون شخصﺎ طﺑيع ّيﺎ أو شخصﺎ معنو ّيﺎ أو مجمعﺎ ﺑقيﺎدة رئيس مجمﻊ.
اﻷولي مﺑﺎشرة ﺑمكتب
يمكن للمستثمرين المهتمين إيداع ملفﺎت اﻻنتقﺎء ّ
الضﺑط التﺎﺑﻊ لشركة الكرامة القﺎﺑضة مقﺎﺑل وصل إيداع أو عن طريق
الﺑريد السريﻊ )مﻊ اعتمﺎد تﺎريخ ختم مكتب الضﺑط أو الﺑريد( وذلك إلى
غﺎية
يوم الجمعة  25سبتمبر 2020
عﻠى الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس
على العنوان التﺎلي:
شركة الكرامة القابضة
نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مﻼوي
ضفاف البحيرة  – 1053تونس
اﻷولي
اﻹعﻼم بالترشح في مرحﻠة اﻻنتقاء ّ
يتم إعﻼم المستثمرين ﺑقﺑول تر ّ
شحﺎتهم يوم اﻷربعاء  07أكتوبر ،2020
ويمكنهم ﺑﺎلتﺎلي سحب ملف طلب العروض والمتكون أسﺎسﺎ من )أ( نظﺎم
طلب العروض صحﺑة مشروع عقد التفويت في اﻷسهم )ب( ﺑيﺎنﺎت
ضﺎفية عن الشركة )ج( نظﺎم الولوج لقﺎعدة الﺑيﺎنﺎت حول الشركة.
كمﺎ يمكن للمستثمرين المقﺑولين في مرحلة اﻻنتقﺎء اﻷولي )أ( الولوج إلى
قﺎعدة الﺑيﺎنﺎت الموضوعة على ذ ّمتهم لدراسة مختلف الوثﺎئق والﺑيﺎنﺎت
والمعطيﺎت المﺎل ّية والقﺎنون ّية للشركة )ب( زيﺎرة الشركة )ج( مقﺎﺑلة
مسيريهﺎ )د( طرح أسئلة )ه( واقتراح تعديﻼت على مشروع عقد التفويت.
وذلك حسب روزنﺎمة وشروط مضﺑوطة ومدرجة ﺑملف طلب العروض.
للمزيد من المعلومﺎت يمكن للمستثمرين الراغﺑين في المشﺎركة في مرحلة
اﻻنتقﺎء اﻷولي اﻻتصﺎل ﺑـ:
السيد مراد فرادي
الهﺎتف+216 71 963 380 :
@ : mourad.fradi@mazars.tn
السيد أمين عبد الخالق
الهﺎتف+216 92 900 300 :
@ : a.abdelkhalek@ieg-banking.com
اﻷستاذ محمد جاد المرابط
الهﺎتف +216 71 962 995 :
@ : j.mrabet@mrabet-avocats.com

