
 

 

 

AV-2018-158 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

عرض عمومي للشراء اإلجباري الحدث

DA TSF 1/3 2004, تسليف القيمة (القيم) المعنية

- موضوع اإلشعار

الخصائص الرئيسية للعرض العمومي لشراء سندات "تسليف"

- مرجعية

- بناء على الظهير المعتبر بمثابة القانون رقم 1-93-211 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، الذي تم تعديله و استكماله من خالل صدور القوانين رقم
34-96، 29-00، 52-01، و 45-06 المتعلقة ببورصة القيم و تحديدا المادة 7 مكرر ؛

- بناء على الظهير المعتبر بمثابة القانون رقم 03-26 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004، المعدل  والمتمم  بقانون  رقم رقم 06-46، المتعلق بالعروض
العامة بالبورصة و تحديدا المواد 18 و 34 ؛

 - بناء على مقتضيات النظام العام لبورصة القيم المنقولة، الذي صادق عليه وزير االقتصاد و المالية من خالل إصدار القرار الوزاري رقم 08-1268
بتاريخ 7 يوليوز 2008 المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم 1156-10 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2010 و رقم 30-14 الصادر بتاريخ

6 يناير 2014 و رقم 1955-16 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2016 تحديدا المادة 2.2.2
Sanlam Emerging" طبقا لقرار الهيئة المغربية لسوق الرساميل المتعلق بقبول مشروع عرض الشراء اإلجباري ألسهم "تسليف" بمبادرة من -

Markets Ireland, Saham Finances, Saham Insurance, Saham Finances Participations, Saham Assurance, Sanam
Holding & M. Said ALJ"؛

قرر ما يلي :

- خصائص العملية

تسليف الشركة المعنية

Saham Assurance المشتري

Sanlam Emerging Markets Ireland, Saham Finances, Saham
Insurance, Saham Finances Participations, Saham Assurance,

Sanam Holding & M. Said ALJ
المبادر

ملزم وغير قابل للنقض إلتزام المشتري

بدون أي عتبة عتبة التنازل

كامل تقدمة المساهمين

348 ; 1.556.911 عدد األسهم ; الحقوق

ثمن السهم ؛ الحق
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MAD ; 200,00 MAD 24,00

سيحدد الجدول الزمني النهائي للعملية وسيتم نشره الحقا الجدول الزمني

- معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل إشعارمجلس القيم المنقولة المتعلق بقبول مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء على
الرابط التالي :

اضغط هنا
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http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/TSF/fr/TSF_av_rece_opa_fr.pdf



