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  31/36إشعار رقم 

  المتعلق باألحكام الرئيسة للعرض العمومي 
  "مرآز الحليب"اإلجباري للشراء الخاص بأسهم 

  )اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية ةنسخ(
  

، المعدل والمتمم 1993شتنبر  21الصادر في  1- 93- 211قم بناء على الظهير المعتبر بمثابة قانون ر
 7المتعلق ببورصة القيم، وخاصة المادة  45-06و 52-01و 29- 00و 34-96بمقتضى القوانين رقم 

  مكرر منه، 
  

، المعدل بمقتضى القانون 2004أبريل  21الصادر في  03-26بناء على الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 
  . منه 34و 18علق بالعروض العمومية في سوق البورصة، وخاصة المادتين المت 06-46رقم 

  
بناء على مقتضيات النظام العام لبورصة القيم، المصادق عليه بمقتضى قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 

-10المعدل والمتمم بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7الصادر بتاريخ  08-1268
  .  منه 2.2.2وخاصة المادة  2010أبريل  7صادر بتاريخ ال 1156

  
بناء على قرار القبول الصادر عن مجلس القيم المنقولة والمتعلق بمشروع العرض العمومي اإلجباري 

  . للشراء الخاص بأسهم مرآز الحليب بمبادرة من شرآة جيرفي دانون
 

 السياق العام للعملية:  1المادة 
 

   اتفاق بين الشرآة الوطنية لالستثمار ومجموعة دانون إبرام بروتوآول •
 

أعلنت الشرآة الوطنية لالستثمار ومجموعة دانون عن إبرامهما بروتوآول اتفاق  2012يونيو  27بتاريخ 
من رأسمال وحقوق تصويت   % 37,78يهم بيع الشرآة الوطنية لالستثمار لفائدة مجموعة دانون لحصة 

 .  درهم للسهم الواحد، القسيمة مرفقة 1700 شرآة مرآز الحليب بثمن
 

  من رأس المال % 37,78البيع الفعلي لحصة  •
 

من   % 37,78سهما التي تمثل  3 558  876طبقا لشروط بروتوآول االتفاق المذآور تم البيع الفعلي ل 
يرفي رأسمال وحقوق تصويت شرآة مرآز الحليب من طرف الشرآة الوطنية لالستثمار لفائدة شرآة ج

 . 2013فبراير  22دانون بتاريخ 
من رأسمال وحقوق تصويت شرآة   % 67,00تبعا لهذه العملية صارت شرآة جيرفي دانون مالكة ل 

  .مرآز الحليب



  : يقدم الجدول أدناه توزيع رأسمال وحقوق تصويت شرآة مرآز الحليب بعد الصفقة المذآورة
الحصة في رأس  عدد األسهم المساهمون

 %المال 
الحصة في حقوق التصويت 

% 
% 26,75% 13626,75 520 2 الشرآة الوطنية لالستثمار

% 67,00% 65667,00 311 6 شرآة جيرفي دانون
% 6,24% 2086,24 588 العائم

% 100% 000100 420 9المجموع
  مرآز الحليب: المصدر

  
 

 آيفيات العرض العمومي اإلجباري للشراء:  2المادة 
  
يخص هذا العرض العمومي اإلجباري شراء أسهم شرآة مرآز الحليب  التي ال تملكها شرآة جيرفي 

 . درهم للسهم الواحد 1500أسهم، بسعر  588 208دانون أو الشرآة الوطنية لالستثمار، أي ما يعادل 
  

ية ال رجعة فيها بأن ال تقدم أسهم شرآة مرآز الحليب التي في تلتزم الشرآة الوطنية لالستثمار بصفة نهائ
  .حوزتها للعرض العمومي اإلجباري للشراء

  
  .  يحق للمساهمين اآلخرين في شرآة مرآز الحليب تقديم أسهمهم بشكل آلي أو جزئي للعرض

  
عرض العمومي للشراء يتعهد المبادر بالعملية بصفة نهائية ال رجعة فيها بشراء مجموع األسهم المقدمة لل

  . من طرف مساهمي شرآة مرآز الحليب
  

  . في إطار هذا العرض العمومي اإلجباري للشراء، ال ُيَتَوقع أي عتبة عدول عن العرض
  

  نوايا المبادر بالعرض:  3المادة 
  

 . ترتقب شرآة جيرفي دانون مواصلة شراءاتها على قيمة شرآة مرآز الحليب
  

  الجدول الزمني للعرض العمومي اإلجباري للشراء:  4المادة 
  

 .سيحدد الجدول الزمني النهائي للعملية وسيتم نشره الحقا
  
 
 

  األسواقعمليات مديرية 
  
  
  

          


