
  

 
  

  2013 يوليوز 19 الدارالبيضاء
  
  31/101إشعار رقم 

  بافتتاح الفترة األولى لتحويل السندات المتعلق 
  "  CMT"االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت 

  " CMT"القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة 
  )اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية ةنسخ(

  
المعدل  والمتمم  بقانون    1993شتنبر  21في تاريخ  ، 1-93-211يات الظهير الشريف الصادر بمثابة  قانون رقم  بناءا على مقتض

   .مكرر منه؛ 7و المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص  45-06و  52-01,  29-00,  34-96رقم  
  

الصادر بتاريخ   1268-08وزير االقتصاد والمالية رقم  بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار
 3.8.1المادة وخاصة  2010أبريل  7الصادر بتاريخ  10-1156والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  المعدل 2008يوليوز  7

  منه؛
 

االقتراضية القابلة للتحويل إلى أسهم، بناء على مقتضيات المذآرة اإلخبارية المتعلقة بإصدار الشرآة المنجمية لتويسيت للسندات 
  ؛VI/EM/027/2009تحت المرجع رقم  2009غشت  07المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة بتاريخ 

  
  ؛2009غشت  26المؤرخ في  125/09بناء على مقتضيات إشعار بورصة الدار البيضاء رقم 

  
  مادة فريدة

  
  :    آما يلي "CMT"السندات االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت إلى أسهم جديدة يشار إلى آيفيات العملية األولى لتحويل 

  
 تحويل السندات االقتراضية إلى أسهم

ستكون للدائنين السنديين إمكانية الحصول على تحويل السندات االقتراضية إلى أسهم جديدة 
  .  حقهم السندي للشرآة المنجمية لتويسيت مدفوعة القيمة آليا عن طريق المقاصة مع

  
 قاعدة التحويل

درهم  100سيتم تحويل السندات االقتراضية إلى أسهم بمعدل أربعة أسهم بقيمة إسمية قدرها 
 . درهم 1.000سندات اقتراضية مقدمة بقيمة اسمية قدرها  5مدفوعة القيمة آليا مقابل 

  
 الحق التفضيلي في االآتتاب

 
نجمية لتويسيت تنازلوا عن حقهم التفضيلي في اآتتاب األسهم المساهمون الحاليون للشرآة الم

 . الواجب إصدارها على سبيل تحويل السندات االقتراضية المذآورة
 

 .2013شتنبر  09يوليوز إلى  10من  فترة التحويل
 

لذآرى الرابعة يوما السابقة ل 60سيتوصل ممرآز السندات والشرآة بطلبات التحويل خالل  ممارسة حق التحويل
  ؛"فترة التحويل األولى"للتمتع بالسندات االقتراضية، المسماة بعده 

لممارسة حقوقهم يتعين على الدائنين السنديين أن يطالبوا بذلك لدى الوسيط المقيدة في حسابه 
سنداتهم، وذلك عن طريق ملئ طلب التحويل الملحق للمذآرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف 

سيتكلف . VI/EM/027/2009، تحت المرجع رقم 2009غشت  07يم المنقولة في مجلس الق
الوسيط بنقل طلبات التحويل مرفوقة بشهادة تجميد السندات االقتراضية الواجب تحويلها إلى 

يجب أن تصل طلبات التحويل إلى الهيأة الممرآزة . أسهم، وذلك إلى الهيأة الممرآزة للسندات
 2013شتنبر  09آة قبل الساعة العاشرة ليوم التحويل األخير، أي في للسندات وإلى مقر الشر



 .  بالنسبة لفترة التحويل األولى
 

سيتم خلق األسهم الجديدة بأثر رجعي في اليوم األول للسنة المالية التي سيتم خاللها التحويل، أي  التمتع باألسهم
تبدأ في هذا التاريخ وبالنسبة للسنوات  وستحق لها بالنسبة للسنة المالية التي. 2013فاتح يناير 

الالحقة مع تساوي القيمة االسمية نفس الربيحة التي يمكن توزيعها على األسهم األخرى التي لها 
  . نفس التمتع

 .لن تحق ربيحات السنة المالية السابقة لسنة التحويل لألسهم الناتجة عن التحويل
 

في حالة لم يكن عدد األسهم المطابقة للسندات االقتراضية التي يمتلكها الدائن السندي عددا آامل  معالجة المفككات
نتيجة للتحويل أو لالستعدال فسيكون بإمكان الدائن السندي الذي يحق له عدد من األسهم التي 

   : تشكل آسرا يكون مفككا أن يطالب
  

ه الحالة سُيدفع له نقدا مبلغ يساوي قيمة آسر إما بالعدد الكامل لألسهم األدنى مباشرة؛ في هذ
السهم الذي يشكل مفككا، يتم تقييمه على أساس ثمن يساوي متوسط سعر إقفال جلسات البورصة 

  .  العشرين في السوق المرآزي، السابقة ليوم إيداع طلب التحويل
  

اإلضافي وإما بعدد األسهم األقصى مباشرة؛ شريطة دفع مبلغ يساوي قيمة آسر السهم 
 . المطلوب، يتم تقييمه على األساس الوارد في الفقرة السابقة

 
ستكون األسهم الصادرة نتيجة لتحويل السندات االقتراضية بمجرد خلقها خاضعة لكل مقتضيات  األسهم الناتجة عن التحويل

  .النظام األساسي للشرآة المنجمية لتويسيت
ق في ملكية أصول الشرآة وفي تقاسم األرباح ويتم التأآيد خاصة على أن آل سهم يعطي الح

  .وفي َنَفل التصفية في حصة تساوي نصاب رأسمال الشرآة التي تمثلها
ستكون هذه األسهم فضال عن ذلك خاضعة لكل المقتضيات النظامية خاصة ما يتعلق بتوزيع 

 . األرباح والجموع العامة
تحويل في بورصة الدار البيضاء في نفس خط األسهم القديمة، أي في ُتدرج األسهم الناتجة عن ال تسعير األسهم الجديدة

 . الخط األول
 

 التجاري وفابنك ممرآز العملية
 

شرآة البورصة المكلفة بتسجيل الزيادة 
 في رأس المال

 .  ُيعهد بالتسجيل إلى شرآة البورصة آابتال تراست سيكيورتز

 
  ويل عملية الزيادة في رأس المال عن طريق تحجدول 

 CMTالسندات االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت 
 

اآلجال على أبعد  المراحل األوامر
 تقدير

 18/06/2013 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية 1

اإلعالن في نشرة التسعير عن اإلشعار المتعلق بتحويل السندات االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت  2
 03/07/2013 مإلى أسه

 10/07/2013 افتتاح الفترة األولى لتحويل السندات االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت إلى أسهم  3

 09/09/2013 إقفال الفترة األولى لتحويل السندات االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت إلى أسهم 4

ادة في رأس المال عن طريق تحويل السندات عقد اجتماع الهيأة التي يتعين عليها المصادقة على الزي 5
 11/09/2013 االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت إلى أسهم



توصل بورصة الدار البيضاء بمحضر اجتماع الهيأة التي عاينت الزيادة في رأس المال عن طريق  6
 12/09/2013 تحويل السندات االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت إلى أسهم

عالن في نشرة التسعير عن اإلشعار المتعلق بالزيادة في رأس المال عن طريق تحويل السندات اإل 7
 13/09/2013 االقتراضية للشرآة المنجمية لتويسيت إلى أسهم

  تسليم األسهم موضوع الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل السندات االقتراضية للشرآة المنجمية 8
 20/09/2013 لتويسيت إلى أسهم 

  قبول األسهم الجديدة - 9
 20/09/2013  تسجيل الزيادة في رأس المال -

 
  
 

  األسواقعمليات مديرية 
  
  
  

          


