
 

 

 

AV-2016-203 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

الزيادة عينيا في رأسمال شركة مدرجة الحدث

الفارج هولسيم المغرب القيمة (القيم) المعنية

- موضوع اإلشعار

زيادة رأسمال "الفارج هولسيم المغرب" عينيا في إطار عملية اإلدماج و الضمّ  لفائدة "الفارج سيمونتوس"

- 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 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 يناير2014 و و رقم 1955-16 الصادر بتاريخ 4 يوليوز2016  تحديدا المواد 3.8.4 ؛
- إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 12/13 بتاريخ 19/12/2016 ؛

- تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/039/2016 بتاريخ 19/12/2016 ؛
قرر ما يلي :

- خصائص العملية

الزيادة عينيا في رأسمال شركة مدرجة نوع العملية

الفارج هولسيم المغرب المصدر(الشركة الدامجة)

الفارج سيمونتوس المساهمين المستفيدين من العملية

30,00 القيمة اإلسمية بالدرهم

1.658,00 ثمن اإلكتتاب بالدرهم

1.628,00  عالوة اإلدماج بالدرهم

26.615 عدد اسهم العملية

44.127.670,00 المبلغ اإلجمالي الزيادة في الرأسمال
بالدرهم

798.450,00 مبلغ الزيادة في الرأسمال بالدرهم

04/01/2017 تاريخ تبادل األسهم

المستشارالمالي والمنسق العام
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Attijari Finances Corp & CFG Bank

ATTIJARIWAFA BANK المسؤول عن مركزة العملية

ATTIJARI INTERMEDIATION شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل
العملية

- خصائص تداول األسهم الجديدة

البناء / مواد البناء قطاع

المقصورة األولى مقصورة

التسعير المستمر نوعية اإلدراج

األسهم األولى سطر التداول

01/01/2016 تاريخ اإلستمتاع

3800 رمز القيمة

LHM الرمز الذاكري

الفارج هولسيم المغرب الصيغة

05/01/2016 تاريخ التسجيل

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ المراحل الترتيب

19/12/2016 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية 1

19/12/2016 إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة على العملية 2

19/12/2016
استالم بورصة الدار البيضاء للمذكرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف الهيئة المغربية

لسوق الرساميل
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20/12/2016
نشر اإلعالنات المتعلقة بالعملية في نشرة اإلدراج (الزيادة في رأس المال وتغيير تسمية

الشركة)
4

30/12/2016
- تعليق إدراج سندات هولسيم المغرب

- اجتماع الهيئات التي ستصادق على العملية وستقرر تغيير تسمية الشركة
5

02/01/2017 التوصل بمحضر الهيئة التي عاينت الزيادة في رأس المال وقررت تغيير تسمية الشركة 6

03/01/2017
- حساب ماسكي الحسابات لوضعيات حاملي أسهم هولسيم المغرب

- إرسال ماسكي الحسابات إلى الهيئة الممركزة للعملية لوضعيات حاملي أسهم هولسيم
المغرب المطلوب تحويلها
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04/01/2017
تحويل أوتوماتيكي ألسهم هولسيم المغرب (غير المعنية بالكسور) إلى أسهم الفارج هولسيم

المغرب
8
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05/01/2017

- قبول األسهم الجديدة الفارج هولسيم المغرب
- تسجيل العملية في البورصة

- اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة اإلدراج
- استعادة إدراج سندات هولسيم المغرب: افتتاح فترة التداول وتحويل الكسور

9

02/02/2017 إغالق فترة تداول كسور هولسيم المغرب 10

- معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل مقتطف من المذكرة اإلخبارية على الرابط التالي : 
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/Documents/LHM/ar/NI_LHM_ar_ar.pdf
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