التفويت في مساهمات الدولة المتمثلة في  ٪05من رأس مال شركة
نيوراست كاتريق تونس

إعالن طلب تعبير عن االهتمام
الموضوع:

مرحلة االنتقاء األولى:

تعتزم شركة الكرامة القابضة ("البائعة") التفويت عن طريق طلب
عروض في مساهماتها غير المباشرة والبالغة  ٪05من رأس مال شركة
نيوراست كاتريق تونس )"الشركة"( .

يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه العملية سحب ملف
االنتقاء األولي الذي يحتوي على معطيات تخص ال ّ
شركة وإجراءات
وشروط المشاركة ابتداءا من يوم الثالثاء  22نوفمبر  2112على
الساعة العاشرة صباحا من مقر شركة الكرامة القابضة ،الكائن بنهج

وللغرض تم اختيار المجمع المتكون من التجاري للمالية تونس -
التجاري للمالية كورب ("المكتب االستشاري") كمساند حصري لشركة
الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت ("العملية").
يهدف إعالن طلب تعبير عن االهتمام إلى ( )1إعالم المستثمرين
المهتمين بانطالق هذه العملية ( )2عرض مراحل العملية ( )3إرشاد
المستثمرين المهتمين حول كيفية المشاركة وسحب ملف االنتقاء األولي.

معطيات أساسية:
شركة نيوراست كاتريق تونس هي شركة خفية االسم تأسست سنة
 5550برأس مال قدره  085 555دينار تونسي .ويتمثل نشاط الشركة
في تقديم الخدمات وإعداد الوجبات لفائدة الشركات والجماعات.

مراحل عملية التفويت:
تنقسم مراحل انجاز عملية البيع إلى مرحلتين ( )1مرحلة انتقاء أولى
للمترشحين تليها ( )2مرحلة العروض المالية مفتوحة للمترشحين
المقبولين في المرحلة األولى.

شروط المشاركة :
تكــون المشاركة في هذه العملية مفتوحـة لكل مستثمر تونسي الجنسية
متكون من أشخاص معنوية
( )iذات معنوية أو ذات طبيعية أو( )iiمجمع
ّ
و/أو طبيعية تحت قيادة رئيس للمجمع.
الراغبين في المشاركة التقيّد بال ّ
شروط القانونيّة
على المستثمرين األجانب ّ
الجاري العمل بها وخصوصا المرسوم عدد  01لسنة  0690المؤرخ
في  05أوت  0690المتعلق ببيان شروط بعض أنواع من النشاط
التجاري ،القانون عدد  10لسنة  5509المؤرخ في  05سبتمبر 5509
المتعلق بقانون االستثمار والقانون عدد  11لسنة  5506المؤرخ في
 56ماي  5506المتعلق بتحسين مناخ االستثمار.

بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مالوي ،ضفاف البحيرة ،تونس وذلك بعد:
( )0توقيع المستثمر أو من يمثله على التزام المحافظة على سريّة
المعطيات الذي يت ّم تنزيله من موقع الكرامة
القابضة ) ، (www.alkaramaholding.com
( )5دفع مبلغ ألفي ( )20111دينار تونسي غير قابلة لالسترجاع نقدا
أو عن طريق تحويل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أو عن
طريق صك مشهود بتوفر رصيده.
األولي مباشرة بمكتب
على المستثمرين المهتمين إيداع ملفات االنتقاء ّ
الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق
البريد السريع (مع اعتماد تاريخ ختم البريد) وذلك في أجل أقصاه

يوم الجمعة  71جانفي 0505
على الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس
على العنوان التالي :

شركة الكرامة القابضة
نهج بحيرة أناسي ،ممر بحيرة مالوي ضفاف البحيرة –
 7501تونس
مرحلة العروض المالية:
صل المستثمرون الذين قبلت ترشحاتهم في مرحلة االنتقاء األولي
يتح ّ
على ملف طلب العروض والمتكون أساسا من (أ) نظام طلب العروض
الذي يتض ّمن مشروع عقد البيع و(ب) تقرير يحتوي على بيانات
بخصوص ال ّ
شركة و(ج) نظام قاعة البيانات.
ويمكنهم على إثر ذلك (أ) الولوج إلى قاعة البيانات الموضوعة على
صة بال ّ
شركة،
ذ ّمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات الخا ّ
(ب) زيارة الشركة ومقابلة مسيريها (ج) طرح أسئلة و (د) اقتراح
تعديالت على مشروع عقد البيع وذلك حسب رزنامة وشروط مضبوطة
ومدرجة بملف طلب العروض.

للمزيد من المعلومات يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في مرحلة االنتقاء األولى االتصال بالتجاري للمالية تونس

عمارة البركة نهج بحيرة أناسي الطابق األول-ضفاف البحيرة -3501تونس
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