
 

 

 

AV-2014-068 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

الزيادة عينيا في رأسمال شركة مدرجة الحدث

براسري المغرب القيمة (القيم) المعنية

- موضوع اإلشعار

تصحيح اإلشعار رقم AV-2014-041 المتعلق بزيادة رأسمال "براسري المغرب" عينيا في إطار عملية إدماج و ضمّ  "
شركة براسري شمال المغرب " (تغيير تاريخ تبادل األسهم)

- 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 وتحديدا المواد 3.8.4 ؛

- إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 14/06 بتاريخ 26/05/2014 ؛
- تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم VI/EM/013/2014 بتاريخ 26/05/2014 ؛

قرر ما يلي :

- خصائص العملية

الزيادة عينيا في رأسمال شركة مدرجة نوع العملية

براسري المغرب المصدر(الشركة الدامجة)

شركة براسري شمال المغرب المساهمين المستفيدين من العملية

100,00 القيمة اإلسمية بالدرهم

2.024,00 ثمن اإلكتتاب بالدرهم

1.924,00  عالوة اإلدماج بالدرهم

4.452 عدد اسهم العملية

493.991.381,00 المبلغ اإلجمالي للعملية بالدرهم

445.200,00 مبلغ الزيادة في الرأسمال بالدرهم
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SGMB

SGMB المسؤول عن مركزة العملية

SOGECAPITAL BOURSE شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل
العملية

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ المراحل الترتيب

23/05/2014 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية 1

26/05/2014 إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة على العملية 2

26/05/2014 استالم بورصة الدار البيضاء للمذكرة اإلخبارية المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة 3

27/05/2014 نشر اإلشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير 4

10/06/2014 موافقة الجمع العام الغير عادي للشركة المدمجة على عملية االدماج 5

10/06/2014
موافقة الجمع العام الغير عادي للشركة الدامجة على عملية االدماج و المصادقة على الزيادة

في رأس المال
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11/06/2014
استالم بورصة الدار البيضاء لمحضري الجمعين العامين الغير عاديين للشركة الدامجة و

المدمجة
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02/07/2014
- تسعير األسهم الجديدة

- تسجيل العملية في البورصة
- اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير
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