التفويت في  %100من رأس مال شركة فريقو كونفور للتصدير
و % 75من رأس مال شركة فريقو كونفور
أولي
إعـــﻼن إنتقاء ّ
الموضوع:

مرحلة اﻻنتقاء اﻷولي:

تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت بالبيع لحساب الدولة الت ّونسية عن
طريق طلب عروض في جميع مساهمات الدولة في رأس مال كل من
شركتي فريقو كونفور للتصدير وفريقو كونفور النّاشطتين في مجال
خزن وتبريد الخضر والغﻼل وتصديرها )العمل ّية(.

اﻷولي والذي يح ّدد
يمكن للمستثمرين المهت ّمين سحب ملف اﻻنتقاء
ّ
إجراءات وشروط المشاركة وذلك بداية من يوم الخميس  22أوت
بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن
 2019على السّاعة العاشرة صباحا
ّ
بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ماﻻوي ضفاف البحيرة تونس وذلك بعد:

CABINET

توقيع المستثمر أو من يمث ّله على التزام بالمحافظة على سريّة
المعطيات والذي يمكن تنزيله من الموقـعين اﻻلكترونيّين

وللغرض ت ّم اختيار المجمع المتكون من:

»  UNITED GULF ADVISORY SERVICES « UGASو

) (1

 MAITRE YVES KAMHIكمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في
كامل مراحل عمليّة التفويت بالبيع.
يهدف هذا اﻹعﻼن إلى ) (1إعﻼم المستثمرين المهت ّمين بانطﻼق العمليّة
) (2عرض مراحل عمليّة التفويت و) (3إرشاد المستثمرين المهت ّمين
حول مختلف إجراءات سحب وإيداع ملفات المشاركة.

تقديم الشركتين:
شركة فريقو كونفور »  ،« FRIGO CONFORTشركة ذات مسؤولية
محدودة ،ت ّم تأسيسها في  16مارس  2001برأس مال قدره مليون
ومائتي ألف ) (1.200.000دينار ،كائنة بمنطقة العامرة بوﻻية صفاقس
صة في خزن وتبريد الخضر والغﻼل.
ومخت ّ
تمتلك الشركة  32مخزن تبريد بطاقة إستيعاب جمليّة تقارب  3500طن
صصة حاليا وباﻷساس لتخزين التّمور لحساب شركة فريقو كنفور
مخ ّ
للتصدير.
شركة فريقو كونفور للتصدير» ،« FRIGO CONFORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة مص ّدرة كليا ،ت ّم تأسيسها في  13فيفري
 2007برأس مال قدره ستة مﻼيين ومائتي ألف ) (6.200.00دينار،
صة في معالجة وتعليب
كائنة بمنطقة العامرة بوﻻية صفاقس ومخت ّ
صة التمور.
الغﻼل وخا ّ
وفي إطار نشاطها ،تمتلك الشركة خ ّ
ط لفرز وتعليب التمور.

شروط المشاركة:
يمكن لك ّل مستثمر تونسي أو أجنبي المشاركة في طلب العروض بصفة
منفردة أو في إطار مجمع.
الراغبين في المشاركة التقيّد بال ّ
شروط القانونيّة
على المستثمرين ّ
المن ّ
ظمة لنشاط ال ّشركتين.

مراحل إنجاز عمليّة التّفويت:

)(www.alkaramaholding.com
و)(www.ugfsnorthafrica.com.tn

) (2دفع مبلغ ألف ) (1000دينار غير قابل لﻺسترجاع وذلك
بواسطة صك مشهود بتوفّر رصيده لفائدة شركة الكرامة
القابضة أو بتحويل بنكي أو نقدا.
ضبط
على المستثمرين المهت ّمين إيداع ملفّات المشاركة مباشرة بمكتب ال ّ
مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع )مع إعتماد تاريخ ختم
البريد( وذلك في أجل أقصاه يوم
الجمعة  20سبتمبر2019
على الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس بالعنوان التالي:
شركة الكرامة القابضة
نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مﻼوي
ضفاف البحيرة  – 1053تونس

مرحلة العروض الماليّة:
صل المستثمرون الذين قبلت ترشحاتهم على ملف طلب العروض
يتح ّ
ضمن مشروع
المتكون أساسا من )أ( ملف تنظيم طلب العروض الذي يت ّ
ّ
عقد البيع )ب( ملف إعﻼمي و)ج( ملف تنظيم قاعة البيانات.
يمكن للمستثمرين المقبولين الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على
ذ ّمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية
مكوناتهما ولقاء
الخا ّ
صة بالشركتين ،كما يمكنهم زيارة الشركتين و ّ
مسيّريهما وطرح أسئلة واستفسارات واقتراح تعديﻼت لمشروع عقدي
البيع لمساعدتهم على إعداد عروضهم وذلك حسب رزنامة وشروط
مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض.

تنقسم مراحل التفويت بالبيع إلى مرحلة أولي ﻻنتقاء المستثمرين تليها
مرحلة ثانية لتلقّي العروض الماليّة.

للمزيد من اﻹرشادات بخصوص هذه العمليّة يمكن اﻹتّصال بمكتب
» UNITED GULF ADVISORY SERVICES « UGAS
السيد محمد صالح فراد
mfrad@ugfsnorthafrica.com.tn

السيد نبيل شحدورة
nchahdoura@ugfsnorthafrica.com.tn
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