
  

 
  

  2013 أبريل 24  الدارالبيضاء
  

  13/40اإلشعار رقم 
  لعرض العمومي اإلجباري للشراء باالمتعلق 

  يهم أسهم مرآز الحليب 
  بمبادرة من شرآة جيرفي دانون 

  )نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية(
 
  

  2013مارس  27خ بتاري 02/13إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 
  2013مارس  27بتاريخ  VI/EM/004/2013تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم 

  
 

المعدل    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93-211بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  
   .مكرر منه 7قيم وبالخصوص المادة و المتعلق  ببورصة ال 45-06و  52- 01,  29-00,  34- 96والمتمم  بقانون  رقم  

  
المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى  26/03على مقتضيات القانون رقم  ابناء

  .منه 18و 3و 2وخاصة المواد  06-46القانون رقم 
  

  1268-08زير االقتصاد والمالية رقم بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار و
أبريل  7الصادر بتاريخ  10-1156والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  المعدل 2008يوليوز  7الصادر بتاريخ 

  ؛منه 10.3.2و 3.3.2و 2.3.2و 4.2.2و 1.1.2وخاصة المواد  2010
.  

  :مايلي  قرر
موضوع العملية : 1المادة   

  
  إطار العملية .1

  
  ق العمليةسيا  ) أ

 بروتوآول االتفاق  
  

أعلنت الشرآة الوطنية لالستثمار ومجموعة دانون عن إبرامهما لبروتوآول اتفاق يهم تفويت  2012يونيو  21بتاريخ 
درهم للسهم الواحد، أي مبلغ إجمالي  1700في رأسمال وحقوق تصويت مرآز الحليب بثمن  % 37,78مساهمة بنسبة 

  ). 200 089 050 6(ليونا وتسعة وثمانين ألف ومائتا درهم مغربي قدره ستة ماليير وخمسين م
ويتوقف إنجاز العملية المعلن عنها على الحصول على التراخيص التنظيمية القابلة للتطبيق وإلتمام آل المساعي المتعلقة 

  .بها
لمغرب، باعتباره التراب وستتمكن مجموعة دانون من خالل سيطرتها على مجموعة مرآز الحليب من تعزيز نشاطها في ا

التي تعمل في ) %30(وفي شرآة صوتيرما ) %29(الذي آانت حاضرة فيه إلى يومه عبر مساهمتها في مرآز الحليب 



فضال عن ذلك فمجموعة دانون تعتبر شريكا صناعيا لمرآز الحليب منذ خمسينيات القرن الماضي . قطاع المياه المعدنية
في هذا الصدد سيكون بإمكانها تعزيز . 1996انب الشرآة الوطنية لالستثمار منذ سنة وأحد مساهميه المرجعيين إلى ج

التعاون التقني والتجاري بين المجموعتين واالستفادة من سمعة منتوجات مرآز الحليب في السوق المغربي، وآذا من شبكة 
  . نقطة بيع عبر آل أرجاء التراب الوطني 75000توزيعه التي تغطي أآثر من 

ضال عن ذلك، ستسمح العملية بتآزر المجموعتين وخاصة بالنسبة لمرآز الحليب الذي سيتمكن من تعزيز ولوجه لموارد ف
المجموعتين تنسيق مهاراتهما  مجموعة دانون في آل المجاالت بما فيها مجال البحث والتنمية حيث سيكون بإمكان

  .     في المغربالتسويقية بهدف تسريع االبتكار وإطالق منتوجات جديدة 
  

 في رأس المال % 37,78اإلنجاز الفعلي لتفويت المساهمة بنسبة  
  

طبقا لمقتضيات بروتوآول االتفاق وتبعا لرفع آل الشروط الواقفة ومنها ترخيص رئيس الحكومة على سبيل قواعد المنافسة 
، 2013فبراير  13من رأس المال، في  % 37,78والحصول على االستثناء من مجلس القيم المنقولة من أجل اقتناء آتلة 

  . 2013فبراير  22والشرآة الوطنية لالستثمار بإنهاء تحضيرات العملية في ) مجموعة دانون(قامت شرآة جيرفي دانون 
  .درهم للسهم الواحد القسيمة متصلة 1700تم اقتناء األسهم المذآورة لدى الشرآة الوطنية لالستثمار بثمن 

من رأسمال مرآز الحليب وحقوق  % 67,0تحمل ) مجموعة دانون(أصبحت شرآة جيرفي دانون تبعا لهذه العملية 
  . تصويته

  : يعرض الجدول أدناه تطور مجموع مساهمي مرآز الحليب قبل وبعد العملية المذآورة
  

  بعد العملية  قبل العملية  المساهمون
النسبة المئوية لرأس   عدد السندات

  المال 
 ة المئوية لرأس المال النسب  عدد السندات

  % 67,00 656 311 6  % 29,22 780 752 2  شرآة جيرفي دانون 
 % 26,75 136 520 2 % 64,53 012 079 6  الشرآة الوطنية لالستثمار

  %  6,24 208 588 % 6,24 208 588  مساهمون آخرون
  % 100,00 000 420 9  (*)% 100,00 000 420 9  المجموع 
  ).الكسر العشري الخامس(للنسب المئوية لرأسمال مختلف المساهمين المبلغ الصحيح (*): 

  
 اإلطار القانوني للعملية  ) ب
  

 ترخيص سلطات المنافسة  
  

يوليوز  23والشرآة الوطنية لالستثمار مشروع االقتناء لرئيس الحكومة في ) مجموعة دانون(بلغت شرآة جيرفي دانون 
2012  .  

  
  . 2012دجنبر  25، بعد موافقة مجلس المنافسة عليها في 2013ية في فاتح فبراير وبالتالي رخص رئيس الحكومة بالعمل

  
  

 تجاوز العتبة  
  

من رأسمال مرآز الحليب وحقوق تصويته، أخبرت شرآة جيرفي دانون  % 37,78وتبعا القتناء  2013فبراير  22في 
تبات المتوالية لرأسمال مرآز الحليب وحقوق مجلس القيم المنقولة وبورصة الدار البيضاء بتجاوز الع) مجموعة دانون(

  .   تصويته بنسبة الثلث والنصف والثلثين
  

 إيداع مشروع العرض العمومي للشراء 
  

من رأسمال مرآز الحليب وحقوق تصويته،  % 67,0مالكة ل ) مجموعة دانون(وعليه فقد صارت شرآة جيرفي دانون 
المتعلق  03- 26من القانون رقم  18ويت التي تنص عليها المادة من حقوق التص % 40,0متجاوزة بذلك صعودا عتبة 

  .بالعروض العمومي في سوق البورصة
لدى مجلس القيم المنقولة مشروع عرض عمومي للشراء يهم ) مجموعة دانون(نتيجة لذلك أودعت شرآة جيرفي دانون 

من رأسمال  % 6,24سهما تمثل نسبة  588 208األسهم المكونة لعائم مرآز الحليب في البورصة، أي ما مجموعه 



وحقوق تصويت مرآز الحليب، مع التوضيح على أن الشرآة الوطنية لالستثمار التزمت بعدم تقدمة السندات التي تمتلكها 
  .سهما 2 520 136للعرض والتي تمثل 

. 2013فبراير  22في  تم إيداع مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء على مرآز الحليب لدى مجلس القيم المنقولة
  .   2013مارس  8وتم اإلعالن عن إشعار المقبولية في 

  
 تسعير أسهم مرآز الحليب 

  
من القانون  30نتيجة إليداع مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء، طلب مجلس القيم المنقولة طبقا لمقتضيات المادة 

بورصة الدار البيضاء بتعليق تسعير أسهم مرآز الحليب  المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة من 26- 03رقم 
  . 2013فبراير 22ابتداء من 

بعد تقديم إشعاره بمقبولية العرض العمومي للشراء طلب مجلس القيم المنقولة من بورصة الدار البيضاء مواصلة تسعير 
  .  2013مارس  11قيمة مرآز الحليب في 

  
 ماليةترخيص الوزارة المكلفة باالقتصاد وال 

  
مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء موضوع هذه العملية  2013فبراير  26لقد عرض مجلس القيم المنقولة بتاريخ 

على الوزارة المكلفة باالقتصاد والمالية بغرض تقدير المشروع المذآور بالنسبة للمصالح االستراتيجية الوطنية طبقا 
  .المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة 26- 03من القانون رقم  29لمقتضيات المادة 

  .لم تبد الوزارة أي اعتراض على مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء
  

 قرار المقبولية من طرف مجلس القيم المنقولية 
  

س المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، قدر مجل 26-03من القانون رقم  32و 13تطبيقا لمقتضيات المادتين 
القيم المنقولة مشروع العرض العمومي للشراء موضوع هذه العملية واطلع على خصائصه بالنسبة للمبادئ التي تنص 

من القانون المذآور وخاصة مبادئ الشفافية والمساواة في معاملة المساهمين ونزاهة السوق وصدق  13عليها المادة 
  . الصفقات

وبعد االطالع على مشروع العرض، فقد سجل مجلس القيم المنقولة أنه تم  اعتبارا لمجموع التراخيص المذآورة أعاله
احترام معيار المساواة في المعاملة ما دام العرض يهم مجموع حاملي أسهم مرآز الحليب التي يمتلكها المساهمون غير 

  .  2013مارس  07وصرح بقبول مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء، في  1المبادر 
  

  تفاق الذي قد يؤثر على العرض اال) ج
  

  . ال وجود ألي اتفاق من شأنه التأثير بشكل آبير على تقدير العرض أو على نتيجته
  
  أهداف العرض العمومي اإلجباري للشراء. 2
  

 أسباب العملية 
  

مجموعة (دانون  يهدف هذا العرض العمومي اإلجباري للشراء إلى اقتناء أسهم مرآز الحليب التي ال تمتلكها شرآة جيرفي
  . طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل) دانون

  
 نوايا الطرفين 

  
السيطرة الحصرية لمرآز الحليب وترتقب مواصلة شراءاتها من سند مرآز ) مجموعة دانون(اآتسبت شرآة جيرفي دانون 

  . الحليب
  . سندات مرآز الحليب الخاصة بها للعرضاتفق الطرفان على أال تقدم الشرآة الوطنية لالستثمار 

  
  

     
  



 آيفيات التمويل  •
  

على أنها تتوفر على الوسائل المالية الضرورية من أجل تمويل العملية نضا ) مجموعة دانون(تؤآد شرآة جيرفي دانون 
  . درهم خارج المصاريف الملحقة 882 312 000بمبلغ أقصاه 

  
 تطور رأسمال مرآز الحليب •

  
  : ل أدناه مجموع مساهمي مرآز الحليب قبل وبعد العرض في حالة تقدمة آل السندات للعرضيمثل الجدو

  
  )**األقصى(بعد العملية   قبل العملية  المساهمون

  النسبة المئوية   عدد السندات  النسبة المئوية   عدد السندات
 % 73,25 864 899 6 % 67,00 656 311 6  ) مجموعة دانون(شرآة جيرفي دانون 

% 73,25 864 899 6% 67,00 656 311 6  المبادر
% 26,75 136 520 2% 26,75 136 520 2  الشرآة الوطنية لالستثمار

 %  0,00 0% 6,24 208 588  مساهمون آخرون
 % 100,00 000 420 9 (*)% 100,00 000 420 9  المجموع 

 .للشراء شريطة تقدمة آل األسهم موضوع العرض في إطار العرض العمومي **
 

 االتفاقات واالتفاقيات 
  

  : وثائق تعاقدية تضم 2013فبراير  20في ) مجموعة دانون(أبرمت الشرآة الوطنية لالستثمار وشرآة جيرفي دانون 
  

خاصة التصريحات والضمانات االعتيادية في (عقد تفويت أسهم ينص على شروط وآيفيات إنجاز التفويت المذآور  
 ؛ و )مجموعة دانون(طرف الشرآة الوطنية لالستثمار لفائدة شرآة جيرفي دانون هذا الشأن الممنوحة من 

ميثاق المساهمين الذي يحدد بنود وشروط المساهمة في أجهزة التدبير لمرآز الحليب، ويسري على عالقاتهم ويحدد  
آة الوطنية والشر) مجموعة دانون(حقوق وواجبات آل واحد منهم، مع التأآيد على أن شرآة جيرفي دانون 

  .  لالستثمار ال تتصرفان معا
  
  العالقة بين مرآز الحليب والمبادر بالعملية. 3

  
  . من رأسمال وحقوق تصويت مرآز الحليب % 67,0)  مجموعة دانون(تمتلك شرآة جيرفي دانون 

  
  بنية العرض:  2المادة 

   
  :  عدد السندات المعنية -
  

، أي )مجموعة دانون(التي ال يمتلكها المبادر بالعملية، شرآة جيرفي دانون  سيهم العرض العمومي للسحب مجموع األسهم
من رأسمال الشرآة وحقوق تصويتها، حيث أنه من المتفق عليه أن الشرآة الوطنية  % 6,24سهما تمثل  588 208

  . لالستثمار التزمت بعدم تقديم السندات التي تمتلكها للعرض
 
  :  ثمن العرض -
  

  .  درهم للسهم الواحد 1500يقترح المبادر على مساهمي مرآز الحليب اقتناء أسهم مرآز الحليب الخاصة بهم بثمن 
  
  :  مبلغ العملية -
  

سيهم العرض العمومي اإلجباري للشراء مجموع أسهم مرآز الحليب التي ال يمتلكها المبادر بالعملية، شرآة جيرفي دانون 
درهم للسهم الواحد، حيث أنه من المتفق عليه أن الشرآة الوطنية  1500سهما بثمن  588 208، أي )مجموعة دانون(

  .    لالستثمار التزمت بعدم تقديم السندات التي تمتلكها للعرض



درهم في حالة تقدمة آلية لسندات مرآز الحليب التي يقصدها  4 314 100سيحدد المبلغ اإلجمالي األقصى للعملية في 
  .درهم خارج المصاريف الملحقة 882 312 000يقدر المبلغ األقصى للعملية . للسحب العرض العمومي

  
  .2012ُينتفع من أسهم مرآز الحليب ابتداء من فاتح يناير  : التمتع باألسهم موضوع العرض -

 
  .2013أبريل  10سيشرع في العملية بتاريخ  : تاريخ افتتاح العرض -
  
  .2013أبريل  26تام العملية في سيتم اخت:  تاريخ اختتام العرض -
  
يوم  13تتراوح مدة العرض ما بين تاريخ افتتاح العملية وتاريخ اختتامها، حسب روزنامة هذه العملية، أي :  مدة العرض -

  . عمل بورصة
  .  عمومي للشراءباستثناء الطابع اإلجباري لهذه العملية، ال يتوقع المبادر أية عتبة للعدول في إطار العرض ال:  عتبة العدول

  
 .2013مايو  13يتم التسليم بعد األداء في :  تاريخ التسليم بعد األداء -

  
  .الهيأة المكلفة بمرآزة العملية هي التجاري وفابنك:  الهيأة المكلفة بمرآزة العرض -
  
مجموعة (ن تتوقع شرآة جيرفي دانو: خارج إطار العرض العمومي للشراء. م.شراء أسهم شرآة مرآز الحليب ش -

  .  مواصلة شراءاتها على سند مرآز الحليب) دانون
  

  آيفيات المشارآة في العرض: 3المادة 
 
 مدة العرض العمومي للشراء   -
  

  .2013أبريل  26إلى  10يوم بورصة، وذلك من  13يدوم العرض لمدة 
  
  المستفيدون   -
  

حليب، مع العلم بأن الشرآة الوطنية لالستثمار التزمت يتوجه هذا العرض العمومي للشراء إلى آل حاملي أسهم مرآز ال
  .  بعدم تقديم السندات التي تمتلكها للعرض

  :يتعين على المساهمين الراغبين في تقديم أسهمهم للعرض أن يسلموا لمجمعي األوامر الوثائق التالية
  
  المتنازلين والهيأة المجمعة لألوامر؛ أمر بالبيع يحمل التاريخ والساعة وموقع عليه بالهامش من طرف المساهمين  -
  ). يقدمها المودع لديه السندات(شهادة تجميد األسهم المقدمة  -
  . إثبات التعريف -
  
  شهادة تجميد األسهم المقدمة   -
  

يصبح . يجب إرفاق شهادة تجميد األسهم المقدمة ألمر البيع من طرف األشخاص الماديين والمعنويين الذي يقدمون أسهمهم
وسيكون نهائيا ال رجعة . تجميد األسهم ساري المفعول ابتداء من تاريخ تسليم شهادة تجميد  األسهم المعنية بأمر البيع هذا

  . فيه بمجرد اختتام العرض
  

  : يجب على المودع لديهم تقديم شهادة التجميد التي تشتمل على
  

بة المقيمين أو غير المقيمين أو رقم بطاقة اإلقامة رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الماديين المغار •
بالنسبة لألشخاص الماديين األجانب المقيمين في المغرب أو رقم جواز السفر بالنسبة لألشخاص الماديين األجانب 

 غير المقيمين؛ 
يقة أخرى ُيعتد رقم التقييد في السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي أو أية وث •

 بها في البلد األصلي وتقبلها الهيأة المكلفة بالوساطة بالنسبة لألشخاص المعنويين األجانب؛
 .اإلحداثيات البنكية التي تثبت الحساب الذي سيقيد في دائنيته عائد التقدمة في إطار هذا العرض العمومي للشراء •



  تسليم أوامر البيع   - 
  

أبريل  26إلى  10تقديم أسهم لهذا العرض مدعوون إلى تسليم شرآات البورصة أو أبناآهم من إن المساهمين الراغبين في 
أمر بيع مطابق للنموذج الموضوع تحت رهنهم والمرفق بالمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم  2013
  .المنقولة

األغيار المفوضين آما يجب والذين يقدمون توآيال يجب أن يكون أمر البيع موقعا من طرف المالك لألسهم نفسه أو من 
  .  موقعا ومصادقا عليه من مالك األسهم المذآورة

  .يمكن تنفيذ أوامر البيع المحررة باسم األطفال القاصرين من طرف األب أو األم أو الولي أو النائب الشرعي
ع لحساب الزبون الذي يدبر محفظته، شريطة أن يتوفر في حالة انتداب بتدبير الِمحفظة بإمكان المدبر أن يدرج األمر بالبي

على توآيل موقع ومصادق عليه من طرف موآله أو وآالة التدبير إذا آان هذا األخير ينص على مقتضى صريح في هذا 
  . االتجاه

جماعي للقيم المنقولة تعفى شرآات التدبير المغربية أو األجنبية المعتمدة من تقديم هذه اإلثباتات بالنسبة لهيآت التوظيف ال
  .التي تدبرها

  . يمكن إلغاء أوامر البيع في أي وقت من األوقات حتى نهاية مدة العرض
  
  تحديد هوية مقدمي األسهم   -  
  

يتعين على المساهمين المقدمين ألسهمهم في إطار هذا العرض العمومي للشراء أن يثبتوا هويتهم عن طريق تقديم الوثائق 
  . أدناه

  .  الهيآت المجمعة لألوامر الحصول على نسخة من الوثيقة التي تثبت هوية مقدم األسهم وإرفاقها ألمر البيع يجب على
  

  الوثيقة الواجب إرفاقها  فئة المستثمرين
  صورة شمسية للنظام األساسي وإليصال إيداع الملف  الجمعيات

تشهد على صورة شمسية لصفحة دفتر الحالة المدنية التي   األطفال القاصرون
  تاريخ ازدياد الطفل

هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للقانون 
  المغربي

  :صورة شمسية لقرار القبول
بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعية، رقم شهادة اإليداع  -

 لدى آاتب الضبط بالمحكمة؛ 
بالنسبة لشرآات االستثمار ذات رأس المال المتغير، رقم  -

  .تجاريالسجل ال
  نموذج التقييدات في السجل التجاري أو ما شبهه  األشخاص المعنويون األجانب

خارج هيآت التوظيف (األشخاص المعنويون المغاربة 
  ) الجماعي للقيم المنقولة

  نموذج التقييدات في السجل التجاري

فر المتضمنة لهوية صورة شمسية لصفحات جواز الس  األشخاص الطبيعيون غير المقيمون وغير المغاربة 
  الشخص وآذا تاريخي إصدار الوثيقة وانتهاء صالحيتها 

  صورة شمسية لبطاقة اإلقامة  األشخاص الطبيعيون المقيمون وغير المغاربة
األشخاص الطبيعيون المقيمون المغاربة والمواطنون 

  المغاربة بالخارج
  صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية

 
  
  ء الماليون المستشار والوسطا -
  

  العنوان  االسم  نوع الوسطاء الماليين
، شارع الحسن الثاني، الدار Attijari Finances Corp.  163  المستشار والمنسق العام للعملية 

  البيضاء
  آل األبناك وآل شرآات البورصة  الهيآت المكلفة بتجميع أوامر البورصة

الهيآت المكلفة بتسجيل العملية لدى بورصة 
  البيضاءالدار 

Attijari Intermédiation ) جهة
 )المشتري

، شارع الحسن الثاني، الدار 163
  البيضاء

Attijari Intermédiation  جهة البائع(وشرآات البورصة األخرى(  
  



  
  آيفيات المرآزة والتسجيل والتسليم مقابل التسديد : 4المادة 

  
  مرآزة وتوطيد األوامر   -
  

  . ة جذاذة مرآزة األوامر التي تضعها بورصة الدار البيضاء وذلك لمجمعي األوامريرسل التجاري وفابنك بني
أبريل  29، في USBيتعين علي مجمعي أوامر البيع أن يسلموا بشكل منفصل لبورصة الدار البيضاء بواسطة مفتاح 

  .بنية جذاذة مرآزة األوامرقبل الساعة الثانية عشر زواال، جذاذات أوامر البيع الخاصة بزبنائهم، مع احترام  2013
وتبقى الهيآت المجمعة لألوامر التي ليست لها وضعية شرآة بورصة حرة لتعيين شرآة البورصة التي ستتكلف بتسجيل 

ويتعين عليها إخبار بورصة الدار البيضاء وآذا شرآة البورصة المختارة آتابة في . الصفقات لدى بورصة الدار البيضاء
  .قبل الساعة الثانية عشر زواال 2013أبريل  29دار البيضاء بالجذاذات على أبعد تقدير، أي في تاريخ توصل بورصة ال

  
  . بعد ذلك ستتولى بورصة الدار البيضاء مرآزة وتوطيد مختلف جذاذات أوامر البيع

  
  .  ستبلغ بورصة الدار البيضاء مجمعي األوامر بنتائج العرض 2013مايو  06في 

  
  : تسجيل العرض -
  
وشرآات  Attijari Intermédiationو ) جهة المشتري( Attijari Intermédiationلى أساس األسهم المقدمة ستقوم ع

مايو  08بتسجيل الصفقات المتعلقة بهذه العملية في بورصة الدار البيضاء، وذلك في ) جهة البائعين(البورصة األخرى 
2013 .  

  
  التسديد   التسليم مقابل -
  

  . وذلك حسب المساطر الجاري بها العمل 2013مايو  13م مرآز الحليب مقابل التسديد في سيتم تسليم أسه
  
  

  آيفيات اإلعالن عن نتائج العملية : 5المادة 
  

، وآذا في جريدة 2013مايو  08سيتم اإلعالن عن نتائج العملية من طرف بورصة الدار البيضاء في نشرة السومة بتاريخ 
  .على أبعد تقدير 2013مايو  10المبادر بالعملية، في إعالنات قانونية من طرف 

  
  خصائص إدراج أسهم مرآز الحليب في جدول التسعير : 6المادة 

  
  : الخصائص األساسية إلدراج سندات مرآز الحليب في جدول التسعير هي آالتالي

  
  مرآز الحليب  التسمية 
  CLT  المختصر

 3900  رمز القيمة 
  ISIN  MA0000012049رمز 

  المقطورة الثالثة  مقطورة التسعير 
  التسعير المستمر  آيفية التسعير

  اإلنتاج/التغذية الفالحية  القطاع 
  
  
  
  
  
  
  



  الجدول الزمني للعملية : 7المادة 
  

  اآلجال القصوى  المراحل  األوامر 
  07/02/2013  استالم الملف الكامل للعملية من طرف بورصة الدار البيضاء  1
  27/03/2013  بموافقة بورصة الدار البيضاء على العرض العمومي للشراء  إصدار اإلشعار  2
  27/03/2013  استالم المذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة   3
  28/03/2013  اإلعالن عن اإلشعار المتعلق بالعرض العمومي للشراء في نشرة السوم   4
  10/04/2013  باري للشراءافتتاح مدة العرض العمومي اإلج  5
  26/04/2013  اختتام مدة العرض العمومي اإلجباري للشراء   6
 29/04/2013  استالم بورصة الدار البيضاء لجذاذات أوامر تقدمات أسهم مرآز الحليب   7

  12على الساعة 
  30/04/2013  مرآزة أوامر تقدمات السندات وتوطيدها ومعالجتها من طرف بورصة الدار البيضاء   8
  02/05/2013  إرسال بيان ُمجَمل ألوامر تقدمات السندات إلى مجلس القيم المنقولة     9
  )إيجابي أو دون رد(رد مجلس القيم المنقولة على العرض العمومي اإلجباري للشراء  -  10

  اإلعالن في نشرة السوم في حالة تصريح مجلس القيم المنقولة بعدم الرد -
03/05/2013  

  06/05/2013  بورصة الدار البيضاء لنتائج العرض العمومي اإلجباري للشراء لمجمعي األوامر تسليم  11
  تسجيل الصفقات المتعلقة بالعرض العمومي اإلجباري للشراء -  12

  اإلعالن عن نتائج العرض العمومي اإلجباري للشراء -
08/05/2013  

  13/05/2013  تسليم األسهم موضوع هذه العملية مقابل التسديد     13
 

  
  

  األسواقعمليات مديرية 
  
  
  

          


