
 

 

 

AV-2015-143 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

الزيادة في رأس المال عن طريق التخصيص المجاني الحدث

كولورادو القيمة (القيم) المعنية

- موضوع اإلشعار

زيادة رأس مال كولورادو عن طريق التخصيص المجاني مع حق مجاني مسعر

- 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 وتحديدا المواد3.8.1 , 3.8.4 ,3.8.7 , 3.2.6
- طبقا لمقتضيات دورية مجلس القيم المنقولة وتحديدا الفصل المتعلق بمعالجة العمليات على األوراق المالية التي تخص األسهم المدرجة في بورصة

القيم المنقولة ؛
- طبقا للقرار المتعلق بزيادة رأس المال، الذي اتخذ في إطار الجمع العام غير العادي للشركة المعنية بتاريخ 11/11/2015 ؛

قرر ما يلي :

- خصائص العملية

11/11/2015 تاريخ الجمع

زيادة رأس المال عن طريق التخصيص المجاني نوع زيادة رأس المال

10,00 القيمة اإلسمية

3.022.052 عدد األسهم المصدرة

- خصائص تداول األسهم الجديدة

البناء / مواد البناء قطاع

المقصورة الثانية مقصورة

األسهم األولى سطر التداول

كولورادو صياغة القيمة

9200 رمز القيمة
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COL الرمز الذاكري للقيمة

01/01/2015 تاريخ اإلستمتاع

19/01/2016 تاريخ اإلدراج

التسعير المستمر نوعية اإلدراج

- خصائص تداول الحق المجاني

كولورادو 1م3 صياغة الحق

9201 رمز الحق

COLA الرمز الذاكري للحق

04/12/2015 تاريخ إقتطاع الحق

09/12/2015 تاريخ إدراج الحق

08/12/2016 تاريخ حذف الحق

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ المراحل الترتيب

12/11/2015 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية 1

27/11/2015 2 نشر اإلشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير

04/12/2015 إقتطاع الحق المجاني وتعديل سعر القيمة 3

09/12/2015
- تسعير الحق المجاني

- إفتتاح فترة العملية
4

08/01/2016 إغالق فترة العملية 5

18/01/2016 تسليم األوراق المالية 6

19/01/2016
- قبول األسهم الجديدة

- اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير
7

08/12/2016 تشطيب الحق المجاني (بطلب من المصدر) 8

- موازنة السعر المرجعي

ستشرع بورصة الدار البيضاء ب04/12/2015 في :
- إلغاء األوامر في دفتر القيمة المعنية

- وموازنة السعر المرجعي للقيمة المعنية وذلك حسب الصيغة التالية :
السعر المرجعي المعدل = آخر سعر معالج أو معدل للقيمة – السعر المرجعي لحق اإلسناد(*)

(*) السعر المرجعي لحق اإلسناد = سعر السهم قبل يوم واحد من تاريخ إقتطاع الحق * عدد األسهم الجديدة / (عدد األسهم الجديدة + عدد األسهم

2 

ENR.GOFIM.429.1
تاريخ : 27/11/2015



القديمة)
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