
 

 

 

AV-2014-127 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

عرض عمومي للسحب من أجل شطب القيمة المعنية الحدث

مدياكو المغرب, مدياكو المغرب 3 ل 4 القيمة (القيم) المعنية

- موضوع اإلشعار

الخصائص الرئيسية لعرض السحب العمومي ألسهم "ميدياكو المغرب"

- 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 الظهير المعتبر بمثابة القانون رقم 03-26 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004، المعدل  والمتمم  بقانون  رقم رقم 06-46، المتعلق بالعروض
العامة بالبورصة و تحديدا المادة 34 ؛

 - 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 يناير 2014 و تحديدا المادة 2.2.2
- طبقا لقرار مجلس القيم المنقولة المتعلق بقبول مشروع العرض السحب العمومي ألسهم "ميدياكو المغرب" بمبادرة من "Afrique Levage"؛

- مبادري العرض

Afrique Levage

- خصائص العملية

 - يهم هذا العرض شراء شركة "Afrique Levage" لكل أسهم شركة "ميدياكو المغرب" التي ال تحملها، أي 99.188  سهما بثمن 32,00  درهما
للسهم الواحد و 24 حق مجاني بثمن 24,00  درهما للسهم الواحد .

- سيكون بإمكان مساهمي شركة  "ميدياكو المغرب"  تقديم أسهمهم للعرض، كليا أو جزئيا.
- وتلتزم شركة "Afrique Levage" بشراء مجموع السندات المقدمة للعرض العمومي للسحب بشكل بات ال رجعة فيه.

- ال تُرتقب أية عتبة تنازل من طرف المُبادر، شركة "Afrique Levage"، في إطار هذه العملية.

- الجدول الزمني للعرض العمومي اإلجباري للشراء

سيحدد الجدول الزمني النهائي للعملية وسيتم نشره الحقا

- معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل إشعارمجلس القيم المنقولة المتعلق بقبول مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء على
الرابط التالي :

http://www/bourseweb/Documents/MED/ar/MED_AvRec_ar_ar.pdf
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