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 موضوع:ال
 

 تونسيةالدولة اللحساب  بالبيعشركة الكرامة القابضة التفويت تعتزم 

المباشرة  هامساهمات جميعطلب عروض في  عن طريق ("ةالبائع")

كونفور فريقو  من رأس مال شركة ٪ 75البالغة و الغير مباشرةو

 وأ" الّشركة ") للتصدير كونفور فريقو شركةمن رأس مال  ٪ 100و

خزن وتبريد الخضر والغالل الّناشطتين في مجال  "الشركتين"(

 .وتصديرها
 

 :من متكونال اختيار المجمع تمّ وللغرض 

  UNITED GULF ADVISORY SERVICES « UGAS »وCABINET 

MAITRE YVES KAMHI  الكرامة القابضة كمستشار حصري لشركة

 .ة""العمليّ  بالبيع التفويت عملّية كامل مراحل في
 

 بانطالقين المهتمّ المستثمرين  مإعال (1) إلىعالن هذا اإليهدف 

 مرينالمستث دإرشا (3)و التفويتعملّية  مراحل ض( عر2) العمليّة

 .المشاركة ملفات وإيداع سحب جراءاتإ حول مختلفين المهتمّ 
 

 الشركتين: تقديم
 

ذات  شركة هي «FRIGO CONFORT»فريقو كونفور  شركة

مليون  هامال رأس يبلغو 1006 مارس 61 نت فيتكوّ  مسؤولية محدودة،

كائنة بمنطقة العامرة بوالية  وهي دينار( 1.200.000ألف ) ومائتي

 .تخزين وتبريد الخضر والغالل في تنشط الّشركة .صفاقس

ا صة حاليّ طن مخصّ  2000تقارب غرفة تبريد بسعة  21تمتلك الشركة 

 مور لحساب شركة فريقو كنفور للتصدير.تخزين التّ لوباألساس 
 

  « FRIGO CONFORT EXPORT »فريقو كونفور للتصدير شركة

فيفري  62نت في تكوّ رة كليا، شركة ذات مسؤولية محدودة مصدّ هي 

 دينار( 6.200.00) ستة ماليين ومائتي ألف هامال رأس ويبلغ 1002

 عالجةم في . تنشط الّشركةكائنة بمنطقة العامرة بوالية صفاقس وهي

 .الغالل وخاصة التمور تعليبو

ب خط لفرز وتعلي تمتلك الشركةوحتى يتسنى لها القيام بنشاطها، 

 .التمور

 مراحل إنجاز عمليّة التّفويت: 
 

 رشحينتء أولى للمنتقاامرحلة  (1)تنقسم مراحل التفويت بالبيع إلى 

رشحين المقبولين في تمرحلة العروض المالية مفتوحة للم (2) تليها

 .األولىالمرحلة 
 

 :المشاركة شروط
 ةذات معنويّ  مستثمر ( لكلّ i) تكــون المشاركة في هذه العملية مفتوحـة

متكّون من  ( مجمعiiة أو)الجنسيّ أو أجنبي تونسي  ةطبيعيّ  ذات أو

ادة تحت قي ةالجنسيّ و/أو أجنبي  يتونس طبيعية أوو/ معنويةأشخاص 

  .رئيس للمجمع

 

  
 

نية لشروط القانوبا ديّ التق الّراغبين في المشاركةين المستثمر على

 شاط الّشركتين.المنّظمة لن
 

 :االنتقاء األوليمرحلة 
 

 ملف سحبالعملية الراغبين في المشاركة في هذه يمكن للمستثمرين 

 بداية منوذلك  المشاركةجراءات وشروط إد لي والذي يحدّ االنتقاء األوّ 

من العاشرة صباحا بمقر شركة  إبتداءا 2112ديسمبر  11اإلربعاء يوم 

فاف ض ممر بحيرة ماالوي ج بحيرة أناسيالكرامة القابضة الكائن بنه

 :وذلك بعد البحيرة تونس

رّية المحافظة على سب التزام على يمثلهو من ألمستثمر ا توقيع (1)

 االلكتروني عـموقالمن الذي يمكن تنزيله والمعطيات 
)www.alkaramaholding.com( 

 ((www.ugfsnorthafrica.com.tnو

سترجاع وذلك غير قابل لإلدينار  (6000) فألدفع مبلغ  (2)

لفائدة شركة الكرامة  ر رصيدهمشهود بتوفّ صك  بواسطة

 .و نقداأأو بتحويل بنكي  القابضة

بط ضّ ال مكتببمباشرة  المشاركة إيداع ملفّات ينلمستثمرين المهتمّ على ا

 عتماد تاريخ ختمإأو عن طريق البريد السريع )مع  إيداعمقابل وصل 

 يومفي أجل أقصاه البريد( وذلك 

 2112ديسمبر  22 الجمعة

 العنوان التالي:ببتوقيت تونس  االساعة الخامسة مساءعلى 

 

 شركة الكرامة القابضة

 نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي

 تونس – 1103ضفاف البحيرة 

 

 :مرحلة العروض الماليّة
 

روض عالحاتهم على ملف طلب ل المستثمرون الذين قبلت ترشّ يتحصّ 

وع من مشرضّ ملف تنظيم طلب العروض الذي يت )أ(المتكّون أساسا من 

ملف تنظيم  )ج(وحول الشركتين ملف إعالمي  )ب( التفويت يدعق

 .قاعة البيانات
 

الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على  )أ( على إثر ذلك،هم، يمكنو

تهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية ذمّ 

قاء ل )ج(، ومكّوناتهما نالشركتي مقرزيارة  ()ب، تينبالشركالخاّصة 

طرح أسئلة واستفسارات واقتراح تعديالت لمشروع  )د( ،ماريهمسيّ 

البيع لمساعدتهم على إعداد عروضهم وذلك حسب رزنامة  يعقد

 .وشروط مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض

http://www.alkaramaholding.com/
http://www.ugfsnorthafrica.com.tn))/

