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2012فبراير  24الدار البيضاء في   
  
 12/29إشعار رقم 
  

  لوسيور آريسطال بأسهم الخاص للشراء اإلجباري العمومي لعرضالمقتضيات األساسية لب المتعلق
 

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

  
في سوق  العموميةلمتعلق بالعروض ا 46-06المعدل بقانون رقم , 2004أبريل  21بتاريخ  26-03بناءا على القانون رقم 

  ؛34و  18 و خاصة المادتان البورصة
  

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

  ؛2.2.2 و خاصة المادة 2010
  

 
لوسيور  بأسهم الخاص للشراء اإلجباري العمومي لعرضالمتعلق بمشروع امجلس القيم المنقولة قبول قرار بناء على 
الصندوق المهني المغربي ، )Sofiprotéolمجموعة  – SOPROLفرع شرآة (  OLEOSUDبمبادرة من  آريسطال
   .ينالتعاضدية المرآزية المغربية للتأم و التعاضدية الفالحية، الصندوق المغربي للتقاعد، تأمين الوفاء، للتقاعد

 
  

  وأهداف المبادر العملية موضوع : 1 المادة
  

o  التوجهات اإلستراتيجية للشرآة الوطنية لإلستثمار 
  

 تمت، 2010مارس في شهر  هعلي علنعلى إثر دمج الشرآات أومنيوم الشمال اإلفريقي و الشرآة الوطنية لإلستثمار الم
  :يندمجة تترجم آما يلالمساهمات للمجموعة المستراتيجي لجميع إلتوجه االإعادة 

 إلى ؤديتطور التجمع الجديد للنظام األساسي للمجموعة المتعددة المهن عمليا نحو هولدينغ للمحفظة واإلستثمار، ي -
     ؛مستديمةمرحلة تنمية  بلغت التيالشرآات  مراقبة التخلي عن

هذه المساهمات، عبر زيادة  سوق البورصة يستفيد من حصة هامة من جعلسمح بتقليص المساهمة إلى مستويات ت -
 العائم في البورصة؛

  
o لوسيور آريسطال لفائدة من رأسمال  % 41الشرآة الوطنية لإلستثمار  بيعOléosud.   
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، عن إبرامهما بروتوآول 2011يوليوز  12بتاريخ  Sofiprotéolالشرآة الوطنية لإلستثمار ومجموعة آل من  تأعلن
   .من رأسمال لوسيور آريسطال %41,0مساهمة بنسبة  بيعاتفاق يقضي ب

  
في إطار إستراتيجيتها لتدويل أنشطتها، الموجهة خاصة إلى حوض  Sofiprotéolتندرج هذه العملية بالنسبة لمجموعة 

  .حيث ستتمكن من تطوير تواجدها في السوق المغربي للزيوت الغذائيةبالبحر األبيض المتوسط، 
  

من رأسمال  %41,0سهما تمثل  11 328 919ور، تم إجراء البيع الفعلي لـ  وبناء على مقتضيات البروتوآول المذآ
فبراير  10، بتاريخ Oléosudلفائدة  الشرآة الوطنية لإلستثمارمن طرف  لوسيور آريسطال وحقوق التصويت لشرآة

2012   .   
     

o  إلى مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين % 12,9بيع مساهمة بنسبة.   
  

مستثمرين إلى  لوسيور آريسطالآتلة من أسهم الشرآة الوطنية لإلستثمار  لتوجهات السالفة الذآر، باعتى البناء ع
التعاضدية  ،، الصندوق المغربي للتقاعد، التعاضدية الفالحيةالصندوق المهني المغربي للتقاعد مرجعيين، وهم مؤسساتيين

لفائدة  لوسيور آريسطال من أسهم % 41,0مع بيع آتلة بنسبة  ، وذلك بتزامنتأمين الوفاءو المرآزية المغربية للتأمين
Oléosud.  

  
، الصندوق المغربي للتقاعد، التعاضدية الصندوق المهني المغربي للتقاعد وهكذا وتبعا لعمليات البيع هذه، يملك آل من

من رأسمال وحقوق التصويت في  % 22,0ة يجماعبصفة ، تأمين الوفاءو التعاضدية المرآزية المغربية للتأمين ،الفالحية
  .لوسيور آريسطال شرآة

  
      :لوسيور آريسطال وحقوق تصويترأس المال التوزيع الجديد ل دناهتبين الالئحة أ

  
 

حقوق التصويت  % 
 

 
رأس المال    % 

 
 عدد األسهم

 
 المساهمون

 
41,00% 41,00% 11 328 919 Oléosud
5,50% 5,50% 1 519 733 للتقاعدالصندوق المغربي 
5,50% 5,50% 1 519 733 الصندوق المهني المغربي للتقاعد
2,75% 2,75% 759 867 التعاضدية الفالحية
2,75% 2,75% 759 866 التعاضدية المرآزية المغربية للتأمين
5,50% 5,50% 1 519 733 تأمين الوفاء

22,30% 22,30% 6 161 332 الشرآة الوطنية لإلستثمار
14,70% 14,70% 4 062 327 العائم

100% 100% 27 631 510 المجموع
  Attijari Finances Corp: رجع مال

 
السالفي الذآر، تم  مؤسساتيينالمستثمرين واقتناء آتل األسهم من طرف ال Oléosudفي إطار اقتناء آتلة المراقبة من طرف 

و  Soprol) أ(وتم التوقيع عليه من طرف  آريسطاللوسيور إبرام ميثاق للمساهمين ينظم شروط وآيفيات تعاونهم داخل 
Oléosud الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد(المستثمرون المؤسساتيون ) ب(من جهة و ،

وعليه، فإن تصرفات  .من جهة أخرى) تأمين الوفاءو التعاضدية المرآزية المغربية للتأمين ،التعاضدية الفالحية
Oléosud، التعاضدية المرآزية  ،، الصندوق المغربي للتقاعد، التعاضدية الفالحيةالصندوق المهني المغربي للتقاعد

بالعروض  المتعلق 26-03لقانون رقم ا من 10، تعتبر صادرة عن اتفاق حسب مفهوم الماد تأمين الوفاءو المغربية للتأمين
  .العمومية

  
  للشراء ياإلجبار العمومي العرض آيفيات : 2 المادة
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الصندوق المهني ، Oléosudالتي ال تملكها  لوسيور آريسطاليهدف العرض العمومي اإلجباري للشراء اقتناء أسهم 
، أي تأمين الوفاءو التعاضدية المرآزية المغربية للتأمين ،، الصندوق المغربي للتقاعد، التعاضدية الفالحيةالمغربي للتقاعد

  .هم لكل سهمارد 108 بسعر موحد قيمته لوسيور آريسطالسهم  4 062 327
  

موجهة إلى مجلس القيم المنقولة، تعهدت الشرآة الوطنية لإلستثمار بصفة  2012فبراير  14مؤرخة في  بواسطة رسالة
التي تملكها،  لوسيور آريسطال ، استجابة للعرض العمومي اإلجباري للشراء، أسهمقدمغير مشروطة وقطعية بأن ال ت

  . لتوجهات اإلستراتيجية المشار إليهاوذلك تطبيقا ل
  

  .أسهمهم آليا أو جزئيا للعرضتقديم ، إمكانية لوسيور آريسطال وتبقى للمساهمين اآلخرين في
    

باقتناء مجموع السندات المطروحة للعرض من طرف مساهمي  ويلتزم مبادرو هذه العملية بصفة قطعية ال رجعة فيها
  .للشراء اإلجباري العمومي العرضهذا  إطار في العرض عن للتنازل عتبة يأ تحديد يتم لم .لوسيور آريسطال

  
  نوايا المبادرين : 3 المادة

  
 ،، الصندوق المغربي للتقاعد، التعاضدية الفالحيةالصندوق المهني المغربي للتقاعد(ينتصب المستثمرون المؤسساتيون 
  .دهم مقتنون لألسهم المعروضة في إطار هذه العمليةوح) تأمين الوفاءو التعاضدية المرآزية المغربية للتأمين

  
  .المستثمرين المؤسساتيين عروضة في إطار هذه العملية بنسب متساوية علىموسيوزع عدد األسهم ال

  
  

  للشراء اإلجباري العمومي العرض الزمني الجدول : 4 المادة
  

  .الدار البيضاءسيتم تحديد ونشر الجدول الزمني النهائي الحقا بعد مصادقة بورصة 
 
 

  
  عمليات األسواقمديرية 

 
 
 


