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  PROMOPHARM بروموفارم ةآشر بأسهم الخاص للشراء اإلجباري العمومي بالعرضيتعلق 
 HIKMAبواسطة فرعها   HIKMA PHARMACEUTICALS PLCبمبادرة من شرآة 

MENA HOLDINGS  
   2011 نونبر 21بتاريخ  11/20إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 

  تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم  VI/EM/ 044/2011/D 2011نونبر  21بتاريخ  
 

 
ا      ة ق ر الشريف الصادر بمثاب م   بناءا على مقتضيات الظهي تنبر   21في    1-93-211نون رق م      1993ش انون  رق تمم  بق دل  والم ،  المع

  , مكرر 7دة او المتعلق  ببورصة القيم وبالخصوص الم 45-06و  01-52,  00-29,  96-34
  

آما تم تتميمه وتعديله بمقتضى  البورصة سوق بالعروض العمومية في المتعلق 03/26رقم  القانون مقتضيات على بناء
 .18و  3، 2 المواد ال سيما و 46-06القانون رقم 

 
  1268-08بناءا على مقتضيات النظام العام لبورصة الدارالبيضاء المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 

أبريل  7الصادر بتاريخ  10-1156المعدل والمتمم بقرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم  2008يوليوز  7الصادر بتاريخ 
  .2.3.10و  2.3.3 ,2.3.2 , 2.2.4, 2.1.1 ادووخاصة الم 2010

  
  

  ليةالعم موضوع : األولى المادة
  

  العملية إطار. 1
  

  العملية سياق  ) أ
  
 ikma MENA Holdingsبواسطة فرعها Hikma Pharmaceuticals PLC ، اقتنت شرآة 2011أآتوبر  3تارخ ب

، شرآة مساهمة، Promopharm S.Aمن رأسمال وحقوق التصويت عن أسهم شرآة  %63,9سهما تمثل  639.985
  . الدار البيضاءدرهم، مسجلة ببورصة  100 000 000رأسمالها 

 Hikmaبواسطة فرعها شرآة ( Hikma Pharmaceuticals PLCهذا هو اإلطار الذي يطلق فيه المقتني، شرآة 
MENA Holdings (هذا العرض العمومي اإلجباري للشراء.  

  
 للعملية القانوني اإلطار

  
 الهيأة التي منحت ترخيص العملية •

  
للمرسوم ) ثانيا(منه،  18في سوق البورصة خاصة المادة  بالعروض العمومية قالمتعل 03/26للقانون رقم ) أوال(تطبيقا  

لقرار وزير المالية ) ثالثا(، خاصة المادة األولى منه، و)2004أآتوبر  22( 1425رمضان  8بتاريخ  2- 04-546رقم 
 تلزمويت التي التص حقوق نسبةالذي يحدد ) 2004أآتوبر  25( 1425رمضان  11بتاريخ  1874-04والخوصصة رقم 



 Promopharm S.Aمن حقوق تصويت شرآة  % 40ء، تبعا لتجاوز عتبة للشرا إجباري عمومي عرض بإيداع حاملها
بواسطة فرعها شرآة ( Hikma Pharmaceuticals PLCالدار البيضاء، تعلن شرآة  بورصة أسعار جدول في مقيدةال

Hikma MENA Holdings (هم مجموع أسهم شرآة عن عرض عمومي إجباري للشراء يPromopharm S.A  غير
  ).Hikma MENA Holdingsبواسطة فرعها شرآة ( Hikma Pharmaceuticals PLCالمملوآة لشرآة 

  
، لشرآة 2011شتنبر  27بتاريخ  Hikma Pharmaceuticals PLCرخص المجلس اإلداري الذي عقدته شرآة 

Hikma MENA Holdings شراء من اجل اقتناء أسهم شرآة بإجراء عرض عمومي إجباري للPromopharm S.A        
درهم لكل سهم والتي تمثل  1.155، موضوع هذا العرض بسعر Hikma MENA Holdingsالتي ال تملكها بعد شرآة 

  .       Promopharm S.Aمن رأسمال وحقوق تصويت شرآة  % 36,1
   

علما بوجوب قيامه بمبادرة  2011شتنبر  28قد بتاريخ المنع Hikma MENA Holdingsأخذ المجلس اإلداري لشرآة 
 Hikmaوالتي ال تملكها بعد شرآة  Promopharm S.Aإجراء عرض عمومي إجباري للشراء تهم أسهم شرآة 

MENA Holdings من رأسمال وحقوق التصويت في شرآة  % 40سهما عقب تجاوز عتبة  361.015، أي 
Promopharm S.A.  

  
لدى مجلس القيم المنقولة  Promopharm S.Aلعرض العمومي اإلجباري للشراء المتعلق بشرآة تم إيداع مشروع ا

  .        2011أآتوبر  14وقد تم نشر إعالن قبوله بتاريخ . 2011أآتوبر  3بتاريخ 
  
لشرآة  ليةالما الورقة تسعير تعليقتم  المنقولة، القيم مجلس لدى للشراءاإلجباري  العمومي العرض مشروع إيداع إثر

Promopharm S.A  2011أآتوبر  17وتم استئناف تسعيرها بتاريخ . 2011أآتوبر  4بتاريخ.  
  

 العتبة تجاوز •
  

، أخبرت Promopharm S.Aمن رأسمال وحقوق التصويت في شرآة   %63,9، عقب اقتناء 2011أآتوبر  3بتاريخ 
مجلس القيم المنقولة ) Hikma MENA Holdingsبواسطة فرعها شرآة ( Hikma Pharmaceuticals PLCشرآة 

من رأسمال وحقوق التصويت  %50، و %33,33، 20%، %10، %5وبورصة الدار البيضاء بتجاوز العتبات المتتابعة 
  . Promopharm S.Aفي شرآة 

  
   Promopharm S.Aشرآة  سندات تسعير •

 
 القانون من 30 الفصل مقتضيات وفق، المنقولة القيم مجلس طلبتبعا إليداع مشروع العرض العمومي اإلجباري للشراء، 

 سندات تسعير تعليق في الشروع البيضاء الدار بورصة في سوق البورصة، من بالعروض العمومية متعلقال 26- 03 رقم
  .2011أآتوبر  4ابتداء من تاريخ  Promopharm S.Aشرآة 

  
 تستأنف أن البيضاء الدار بورصة من طلب و عمليةال قبول قرار ،2011أآتوبر 14 بتاريخ المنقولة، القيم مجلس أصدر
  .Promopharm S.Aالورقة المالية لشرآة  تسعير

  
 خيص وزارة اإلقتصاد والماليةتر •

  
 

، المالية و اإلقتصاد لوزارة للشراء اإلجباري العمومي العرض مشروع المنقولة القيم مجلس قدم ،2011أآتوبر  06 بتاريخ
 متعلقال 26- 03من القانون رقم  29، طبقا لمقتضيات المادة الوطنية ستراتيجيةاإل قتصاديةاإل باعتبار المصالح فيه تنظرل

  .في سوق البورصة بالعروض العمومية
   .العمومي اإلجباري للشراء العرض مشروع على اعتراض أيالوزير  بدي لم
  
  

  قرار قبول مجلس القيم المنقولة •
 

في سوق البورصة، باشر مجلس  بالعروض العمومية متعلقال 26-03قانون رقم من ال 32و  13بناء على مقتضيات المواد 
القيم المنقولة نظره في مشروع العرض العمومي للشراء، موضوع هذه العملية، وفحص مواصفاته بالنظر إلى المبادئ 



 السوق واألمانة ساهمين ونزاهةالم المساواة بينو شفافيةمن القانون المشار إليه خاصة منها مبادئ ال 13الواردة في المادة 
  .والمنافسة في المعامالت

  
وبالنظر إلى مجموع التراخيص المذآورة أعاله وبعد فحص مشروع العرض، الحظ مجلس القيم المنقولة أنه تم احترام مبدأ 

 2011أآتوبر  14وصرح بتاريخ  Promopharm S.Aحيث أن العرض يشمل مجموع حاملي سندات شرآة  المساواة
بخصوص سندات  Hikma MENA Holdingsالعمومي اإلجباري للشراء من طرف شرآة  العرض مشروع ولقب

  . درهم للوحدة 1.155، بسعر Promopharm S.Aشرآة 
  

  العمومي اإلجباري للشراء لعرضل النتائج المحتملة •
   

الدار البيضاء،  بورصة أسعار جدول في مع مراعاة المقتضيات القانونية، خاصة المتعلقة بقواعد اإلبقاء على األسهم مقيدة
 أسعار جدولمن  Promopharm S.Aال تنوي التشطيب على سندات شرآة  Hikma MENA Holdingsفإن شرآة 
  .العمومي اإلجباري للشراء لعرضشهرا الموالية لهذا ا 12الدار البيضاء خالل  بورصة

  
  : غير أنه، تطبيقا لمقتضيات 

  
في سوق البورصة، الذي صدر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير رقم  بالعروض العمومية لقمتعال 26-03القانون رقم  

، خاصة 46-06آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم ) 2004أبريل  21(بتاريخ فاتح ربيع األول  1- 21-04
 منه، 20المادة 

  
 نسبةالذي يحدد ) 2004أآتوبر  25( 1425رمضان  11بتاريخ  1875- 04قرار وزير المالية والخوصصة رقم  

 سحب،لل عمومي عرض بإيداع حاملها تلزمالتصويت التي  حقوق
 

بالعروض  متعلقالالمتخذ لتطبيق القانون ) 2004أآتوبر  22( 1425رمضان  8بتاريخ  2- 04-546المرسوم رقم  
 .في سوق البورصة، خاصة المادة األولى منه العمومية

  
أن تطلق ) Hikma MENA Holdingsبواسطة فرعها شرآة ( Hikma Pharmaceuticals PLCيمكن لشرآة 

  .عرضا عموميا إجباريا للسحب
  
من  21ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن آذلك إجراء عرض عمومي للسحب في إطار مقتضيات المادة  

بالعروض  متعلقال 26-03القانون رقم الصادر بتنفيذ ) 2004أبريل  21(بتاريخ فاتح ربيع األول  1- 04-21الظهير رقم 
  .46-06في سوق البورصة، آما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم  العمومية

  
   Promopharm S.Aإعادة تشكيل رأسمال شرآة  -  

 
) في األقصى(العمومي للشراء لعرضبعد ا العمومي للشراء  لعرضقبل ا    

 المساهمون
 

النسبة المائوية لرأس 
وحقوق المال 

 التصويت

 
 عدد األسهم المملوآة

النسبة المائوية لرأس 
المال وحقوق 
 التصويت

 
عدد األسهم 
 المملوآة

 عائلة المرنيسي 0 %0,0  0 0,0
0,0 0 %0,0 0 Chiesi 
 مساهمون آخرون 0 %0,0 0 0,0
عائمالحجم ال 015 361 %36,10 0 0,0  

%100,0 000 000 1  %63,90 638 985 Hikma MENA 
Holdings 

 
      

 Hikmaالعمومي اإلجباري للشراء إذا افترضنا أن شرآة العرضتبين الالئحة أعاله إعادة تشكيل رأس المال قبل وبعد 
MENA Holdings  سهما 361.015اقتنت مجموع األسهم التي لم تملكها بعد، أي.  

  



  اتفاق يمكن أن يؤثر على العرض  -  
  

  .  ن له تأثير بليغ على البت في العرض أو نتيجتهال يوجد أي اتفاق يحتمل أن يكو
  
  أهداف العرض. 2
  

     دوافع العملية -  
  

التي لم تملكها بعد شرآة  Promopharm S.Aالعمومي اإلجباري للشراء إلى اقتناء أسهم شرآة  العرضيهدف هذا 
Hikma Pharmaceuticals PLC ) بواسطة فرعها شرآةHikma MENA Holdings(بقا للمقتضيات ، وذلك ط
  .  القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل

  
  طرق التمويل -  

  
على األموال الضرورية، التي حصلت عليها بواسطة قرض بنكي، من  Hikma Pharmaceuticals PLCتتوفر شرآة 

  .درهم  416.972.325أجل تمويل العملية نقدا بمبلغ أقصاه
  

  اإلتفاقات -  
  

اتفاقية  Hikma MENA Holdingsبواسطة فرعها شرآة  Hikma Pharmaceuticals PLCأمضت شرآة  
 .وفرعهم Promopharm S.Aمن اجل ضمان األصول والخصوم مع المساهمين المسيرين لشرآة 

 
عقب إجراء الصفقات بالجملة، ألغى المساهمون المسيرون وفرعهم و المساهمون غير المسيرون لشرآة  

Promopharm S.A مين الذي يربط األطراف فيما بينها والذي تم إبرامه عند اإلدراج في البورصةاتفاق المساه. 
 

من عقد  8و  15تخلى عن اإلستفادة من مقتضيات المادتين  Chiesi Farmaceutici Spaالشريك الصناعي  
حدوث تغيير في التوزيع والترخيص اللذين آانا يمنحان تباعا الشريك الصناعي إمكانية إلغاء هذه الشراآة في حالة 

  .       Promopharm S.Aأجهزة مراقبة شرآة 
  
  نوايا المبادر. 3
  

يونيو  30مقاولة متعددة الجنسية، رائدة في قطاع الصيدلة، حققت في  Hikma Pharmaceuticals PLCإن شرآة 
 Hikmaتعتزم شرآةوبفضل هذه العملية . من رقم معامالتها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا % 58,2، 2011

Pharmaceuticals PLC  تعزيز وضعيتها في هذه المنطقة وذلك بالوصول إلى فرص النمو التي يوفرها السوق المغربي
  .لمنتوجاتها الخالصة من جهة، ولتطوير صادراتها انطالقا من المغرب وتوجيهها ألسواقها األخرى من جهة ثانية

  
  .  Hikma Pharmaceuticals PLCو شرآة  Promopharm S.Aالعالقات بين شرآة . 4
  

 % 63,9تملك  Hikma MENA Holdings، بواسطة فرعها شرآة Hikma Pharmaceuticals PLCإن شرآة 
وستبلغ هذه . من حقوق التصويت على األسهم % 63,9، األمر الذي يمنحها Promopharm S.Aمن رأسمال شرآة 
  . العمومي للشراءعقب هذا العرض  %100,0المساهمة ال محالة 

  
  للشراء العمومي العرض عملية يبةآتر:  2المادة 

       
 للشراء العمومي العرض عملية إطار في المستهدفة األسهم عدد -  

 
 Hikma Pharmaceuticalsشرآة  التي ال يمتلكها مبادر العملية،  األسهم مجموع للشراء العمومي العرض عملية تخص
PLC  بواسطة شرآةHikma MENA Holdings من رأسمال وحقوق تصويت  % 36,1سهما تمثل  361.015، أي
  .الشرآة

 



  العرض سعر -  
  
بسعر  Promopharm S.A، إمكانية بيع أسهمهم في شرآة Promopharm S.Aالمبادر على مساهمي شرآة  عرضي

  .درهم لكل سهم 1.155موحد قيمته 
  

  للشراء العمومي العرضمبلغ  -  
 

 Hikma، التي ال تمتلكها شرآة Promopharm S.Aمجموع أسهم شرآة  للشراء اإلجباري العمومي العرضيشمل 
Pharmaceuticals PLC   بواسطة شرآةHikma MENA Holdings درهم  1.155سهما بسعر  361.015، أي

  .درهم  416.972.325والحد األقصى لمبلغ العملية هو . لكل سهم
  

    .2011فاتح يناير :  تاريخ اإلستحقاق -  
  .2011دجنبر  2تنطلق العملية يوم : تاريخ افتتاح العرض  -  
  .2012يناير  6يتم إغالق العملية يوم : تاريخ إغالق العرض  -  
يوم  26تمتد مدة العرض من تاريخ اإلفتتاح إلى تاريخ اإلغالق، وفقا للجدول الزمني للعملية، أي : مدة العرض  -  
  .بورصة

  
  التنازل عتبة -  

  
 Hikma MENAأن تقتني بشكل قطعي وال رجعة فيه، بواسطة شرآة Hikma Pharmaceuticals PLCتتعهد شرآة 
Holdings  مجموع األسهم التي يقدمها مساهمو شرآةPromopharm S.A .العرض عن للتنازل عتبة أي تحديد يتم لم 

  .   Hikma MENA Holdingsعبر شرآة Hikma Pharmaceuticalsمن طرف شرآة  العملية هذه إطار في
   

  .2012يناير  24:  تاريخ التسليم واألداء  -  
  

  الهيأة المكلفة بتمرآز األوامر هي الشرآة العامة المغربية لألبناك :  الهيأة المرآزية للعرض  -  
  

 
     للشراء العموميخارج إطار العرض  Promopharmشراء أسهم شرآة  -  

 
 Hikmaوألجل ذلك تخضع شرآة . للشراء العموميخارج إطار العرض  Promopharmء سندات يعتزم المبادر اقتنا

Pharmaceuticals PLC  لقواعد سلطة السوق المالي للواليات المتحدة األمريكية    .  
تعديله، يمكن ، آما تم 1934بادالت المالية لسنة محماية المتعلق بلا األمريكيمن القانون  14e-5القاعدة  الستثناءطبقا " 

أو فروعها أن تقتني أو تتخذ اإلجراءات الضرورية من أجل اقتناء أسهم  Hikma Pharmaceuticals PLCلشرآة 
بطريقة مخالفة للعرض ببورصة الدار البيضاء أو بطريقة أخرى خارج الواليات المتحدة  .Promopharm S.Aشرآة 

ا، شريطة أن تطابق اإلقنتناءات واإلجراءات القوانين والممارسات األمريكية، خالل المدة التي يظل فيها العرض مفتوح
تتم إتاحة المعلومات المتعلقة باإلقنتناءات واإلجراءات إذا . الجاري بها العمل في المغرب وآذا مقتضيات اإلستثناء المذآور

  "     Hikma   : www.hikma.comتم اتخاذها بالمغرب، وآذا بواسطة الموقع اإللكتروني لشرآة  
  

  آيفيات المشارآة في العرض:  3المادة 
  

  مدة العرض العمومي للشراء -  
  

 .بإدخال الغاية 2011يناير  6إلى  2011دجنبر  2يوم بورصة من  26تمتد فترة العرض 
  

  المستفيدون -
  

  .دون استثناءب Promopharm S.Aيوجه هذا العرض إلى جميع حاملي سندات شرآة 
  

  :يجب على حاملي األسهم الراغبين في تقديم أسهمهم أن يسلموا للمكلفين بتجميع األوامر، الوثائق التالية 



  
 أمر بالبيع يبين التاريخ والساعة ويحمل توقيع آل من المساهم البائع والهيأة المكلفة بتجميع األوامر؛ •

  
 ؛)ن طرف وديع األوراق الماليةمسلمة م(شهادة تثبت تجميد األسهم المقدمة  •

 
 .وثيقة إثبات الهوية •

 
  تسليم أوامر البيع -
 

دجنبر  2إلى أن يسلموا لشرآات البورصة واألبناك، من  وندعومحاملي األسهم الراغبين في المشارآة في هذا العرض إن 
تهم والملحق بهذه المذآرة اإلخبارية بإدخال الغاية، أمرا بالبيع وفق النموذج الموضوع رهن إشار 2011يناير  6إلى  2011

  .ومؤشر عليه من طرف مجلس القيم المنقولة
    

  .يمكن إنجاز أوامر البيع باسم األطفال القاصرين من طرف األب، األم، ولي األمر أو الممثل القانوني
  

، لماليةلزبون الذي يدير حقيبته افي حالة توآيل بتسيير حقيبة مالية، يمكن للمكلف بالتسيير أن يصدر األمر بالبيع لفائدة ا
شريطة توفره على وآالة مصادق على توقيعها من طرف الموآل أو على وآالة التسيير إذا نصت على مقتضيات صريحة 

  . في هذا الشأن
   

على يمكن لحاملي األسهم تقديم أسهمهم عبر أوامر البيع بواسطة الغير شريطة أن يدلي هذا األخير بوآالة موقعة ومصادق 
  .توقيعها

  
لجماعي للقيم المكلفة بالتوظيف ت الهيئاشرآات التسيير المغربية واألجنبية المعتمدة معفاة من تقديم الوثائق اإلثباتية إلى ا

  . التي تقوم بتسييرهالمنقولة ا
  

 .يمكن إلغاء أوامر البيع في أي وقت إلى غاية انتهاء مدة العرض
  

  شهادة تجميد األسهم المقدمة  -
  

أو المعنويين الذين يقدمون  الطبيعيينالبيع بشهادة تثبت تجميد األسهم المقدمة من طرف األشخاص بمر األجب أن يرفق ي
وسيتم إلغاؤه . ويسري العمل بتجميد األسهم ابتداء من تاريخ تسليم شهادة تجميد األسهم المعنية بهذا األمر بالبيع. أسهمهم

  .فور إغالق العرض
  

  :ادة تجميد األسهم التي يجب أن تتضمن ما يلي يدلي الوديع بشه
  

المغاربة المقيمين أو غير المقيمين، رقم  الطبيعيينة لألشخاص برقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنس •
بالنسبة  األجانب المقيمين بالمغرب أو رقم جواز السفر الطبيعيينة لألشخاص ببطاقة اإلقامة بالنس

 ن؛لألشخاص األجانب غير المقيمي
  

رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي أو أية وثيقة  •
أخرى موثوق بها في البلد األصل ومقبولة من طرف الهيأة المكلفة بالوساطة لفائدة األشخاص المعنويين 

 ؛األجانب 
 

 هذا إطار في المساهمة حصيلة له تقيد أن المزمع البنكي الحساب برقم تعرف التي البنكية اإلحداثيات •
 .للشراء العمومي العرض

  
 أسهمهم يمبتقد سيقومون الذين المساهمين هوية من التحقق -

 



أن يثبتوا هويتهم باإلدالء بالوثائق  للشراء العرض العمومي هذا إطار في أسهمهم يمبتقد سيقومون الذين المساهمينعلى 
  .المذآورة أدناه

 و المساهم الذي سيقوم بتقديم األسهم هوية تثبت الوثيقة التي من نسخة على الحصول األوامر تحصيل ئاتهي على يتعين
   .البيع بأمر إرفاقها

  
  ملفال إيداع وصل من نسخة و األساسي النظام من نسخة  الجمعيات

 الحالة دفتر من االزدياد تاريخ تثبت التي الصفحة من نسخة  األطفال القاصرون
  المدنية

  )OPCVM( المنقولة القيم في الجماعي التوظيف هيئات
  

  : الترخيص قرار من نسخة
 المالية األوراق لتوظيف ةآالمشتر الصناديق يخص فيما -

(FCP) ،المحكمة ة ضبطباتآ لدى اإليداع وصل رقم   
المتغير الرأسمال  ذات االستثمار اتآلشر بالنسبة -

(SICAV) ،التجاري السجل رقم.   
  بالسجل التجاري أو أية وثيقة معادلة التسجيلنموذج   األجنبي للقانون نعوالخاض المعنويون األشخاص
 التوظيف عدا هيئات ما المغاربة المعنويون األشخاص
  )OPCVM( المنقولة القيم في الجماعي

   التجاري السجل في التسجيل نموذج

  المغاربة غير نوالمقيم غير الطبيعيون األشخاص
  

 و الشخص هوية تثبت التي السفر جواز حاتصف من نسخة
 انتهاء تاريخ و إصدار تاريخ تحمل التي الصفحات ذاآ

  .السفر جواز صالحية
  اإلقامة بطاقة من نسخة  المغاربة غير نوالمقيم الطبيعيون األشخاص
 األشخاصون والمقيم المغاربة الطبيعيون األشخاص
  بالخارج نوالمقيم المغاربة الطبيعيون

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة

  
  مستشارون والوسطاء الماليونال -
   

  التسمية  فئة الوسطاء الماليين
   و  Société Générale Marocaine de Banques  ونالعام ونالمنسق و هيآت اإلستشارة 

Red Med Finance  
Société Générale Marocaine de Banques  الهيأة الممرآزة لألوامر

  آل األبناك وشرآات البورصة  المكلفة بتجميع أوامر البيعالهيآت 
  )من جهة المشتري( Sogécapital Bourse  الدار البيضاء بورصة لدى العملية بتسجيل المكلفة الهيئة

Sogécapital Bourse  والشرآات األخرى للبورصة
  )من جهة البائعين(

  
  التسليم /ألداءا و العملية تسجيل و األوامر، تجميع طرق : 4 المادة

  
  تمرآز وتوطيد األوامر -

 
بورصة الدار  وضعته يذال لألوامر زآالممر التجميع ملف األوامر تحصيل هيئاتالعامة المغربية لألبناك إلى  ةالشرآ تسلم

  .البيضاء
  

قبل  2012ير ينا 10يوم  USBمفاتيح  البيضاء، بصفة مستقلة، على الدار بورصة تسلم أن البيع أوامر تحصيل هيئات على
 .الممرآز لألوامر التجميع ملف مراعاة بعمالئها مع البيع الخاصة أوامر الساعة الثانية عشرة زواال، ملفات

 
 مهمة ستتولى التي البورصة ةآشر تعيين في الحرية البورصة، ةآشر وضع لها ليس التي و األوامر، تحصيل لهيئات
 وقع التي البورصة ةآشر ذاآ و البيضاء الدار بورصة إبالغ عليها تعيني و. البيضاء الدار لدى بورصة الصفقات تسجيل
 بلق 2012يناير  10 يوم أي البيضاء الدار بورصة طرف من الملفات يوم استالم أقصاه أجل في تابياآ االختيار عليها
  .االزو عشرة الثانية الساعة

  
   .يعالب أوامر لفاتم مختلف وتوطيد تجميع في ذلك بعد البيضاء الدار بورصة ستشرع



  
 . بنتائج العرض وامراأل تحصيل هيئات، بإخبار 2012يناير  17وستقوم بورصة الدار البيضاء يوم 

 
  ضالعر تسجيل -

 
 العرض بعملية الخاصة الصفقات تسجيل في Sogécapital Bourse البورصة ةآشر ستشرع بناء على األسهم المقدمة،

 Sogécapital Bourseفستقوم البيع، عمليات أما .الشراء لعمليات بالنسبة بيضاءال الدار بورصة في للشراء العمومي
  .بتسجيلها البورصة األخرى آاتشرو
  

  التسليم/آيفيات األداء -
  

 العمل بها الجاري لإلجراءات طبقا ذلك و ،2012 يناير 24 بتاريخ Promopharm S.Aشرآة  أسهم تسليم و أداء سيتم
  .البيضاء الدار بورصة في

   العرض نتائج : 5 المادة
  

  العملية نتائج نشر -
  

 طرف من آذلكو ،2012يناير  19 بتاريخ التسعيرة نشرة في البيضاء الدار بورصة طرف من العملية جنشر نتائ سيتم
الثالثة أيام الموالية، وعلى أبعد تقدير  خالل ،القانوني لإلعالنات رسمية جريدة في Hikma MENA Holdingsشرآة 

  .2012يناير  24م يو
  

  المالية الورقة تسعير خصائص : 6 المادة
  

  :هي آالتالي  Promopharm S.Aالمواصفات األساسية لتسعير أسهم شرآة 
  

  Promopharm S.A  محرر
  PRO  مؤشر األسهم

  9900  المنقولة القيمة رمز
  ISIN   MA0000011660 الدولي الرمز
  المستمر التسعير نظام  التسعير نظام
  السوق الرئيسي  مقصورةال

  صناعة األدوية  القطاع 
 
 

  للعملية الزمني الجدول : 7 المادة
  

 أقصى على اآلجال  المراحل  بييالترت العدد
  تقدير

 17/11/2011  البيضاء الدار بورصة طرف من الكامل الملف تسلم  1
 العمومي ضالعر عملية على البيضاء الدار لبورصة الموافقة إعالن إصدار  2

  اإلجباري للشراء
21/11/2011 

 21/11/2011  المنقولة القيم مجلس تأشيرة تحمل التي اإلخبارية رةآالمذ تسلم  3
 22/11/2011  التسعيرة نشرة في اإلجباري للشراء العموميإشعار الموافقة على العرض  نشر  4
 02/12/2011  للشراء اإلجباري العمومي العرض عملية افتتاح  5
 06/01/2012  للشراء اإلجباري العمومي العرض عملية إغالق  6
لشرآة  المالية األوراق ميتقد بأوامر الخاصة للملفات البيضاء الدار بورصة تسلم  7

PROMOPHARM S.A  
10/01/2012 

على السعة الثانية 
 عشرة زواال

الدار  بورصة طرف من المالية األوراق ميتقد ألوامر وموطد زآممر تجميع  8
  لبيضاءا

12/01/2012 



 13/01/2012  المنقولة القيم مجلس إلى المالية األوراق ميتقد أوامر عن مجمل بيان إرسال  9
جواب إيجابي أو ( للشراء العمومي العرض عمليةعلى  المنقولة القيم مجلس رد  10

  )عدم الرد
16/01/2012 

العملية ال  بأن المنقولة القيم مجلس صرح ما إذا التسعيرة، نشرة في إعالن  11
 تستحق المتابعة

  

16/01/2012 

 للهيئات للشراء اإلجباري العمومي العرض لنتائج البيضاء الدار بورصة تسليم  12
  األوامر بتحصيل المكلفة

17/01/2012 

 للشراء اإلجباري العمومي العرض بعملية الخاصة الصفقات تسجيل •  13
  للشراء ارياإلجب العمومي العرض عملية نتائج عن اإلعالن •

19/01/2012 

 24/01/2012  للشراء اإلجباري العمومي العرض عملية موضوع األسهم، تسليم مقابل الدفع  14
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