
  

 
   2013 شتنبر 2الدار البيضاء في 

 
 

  13/127اإلشعار رقم 
  سحب مقتضيات الرئيسة للعرض العمومي لالمتعلق بال

  'أ.ش.ش'الكيماوية   والموادسندات الشرآة الشريفة لألسمدة 
   

 
م والمعدل ، المتعلق ببورصة القي1993شتنبر  21المؤرخ في  1- 93-211بناء على الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 

  مكرر منه؛  7، وخاصة المادة 45-06و 52-01و 29-00و 34-96والمتمم بمقتضى القوانين رقم 
  

، آما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 2004أبريل  21الصادر بتاريخ  03- 26بناء على الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 
  .  منه 34المادة ، المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، وخاصة 46-06

  
بناء على مقتضيات النظام األساسي لبورصة القيم الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 

 1156-10تتميمه بواسطة قرار وزير االقتصاد والمالية رقم آما تم تعديله و 2008يوليوز  7المؤرخ في  08-1268
  .  منه. 2.2.2وخاصة المادة  2010أبريل  7الصادر بتاريخ 

  
بناء على قرار القبول من طرف مجلس القيم المنقولة المتعلق بمشروع العرض العمومي لسحب سندات الشرآة الشريفة 

  .من هوليشيمبمبادرة  لألسمدة والمواد الكيماوية 
  

  أهداف ونوايا هوليشيم: 1المادة 
 

الشريفة  الشرآة ، بعد االطالع على قرار مجلس إدارة2013غشت  12العام لشرآاء هوليشيم، المنعقد بتاريخ  إن الجمع
للمطالبة بالتشطيب على سنداتها من التداول في بورصة الدار البيضاء، قرر إجراء عرض  والمواد الكيماوية  لألسمدة

  .  عمومي للسحب
  

. الشرآة الشريفة ألسمدة والمواد الكيماويةوقد أودعت هوليشيم مشروع العرض العمومي للسحب السابق للتشطيب على قيم 
  . سهما من أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة التي ال تحملها هوليشيم 46 660من بورصة الدار البيضاء والذي يهم 

  
لى سندات الشرآة الشريفة لمنح المساهمين الذين يمثلون األقلية فرصة االنسحاب من رأسمال الشرآة قبل التشطيب ع

  .  ، هوليشيم، بهذا العرض العمومي للسحبيمن التداول بادر المساهم الرئيسو المواد الكيماوية لألسمدة 
  

و المواد وعشية إيداع مشروع العرض العمومي للسحب لدى مجلس القيم المنقولة، يوزع رأسمال الشرآة الشريفة لألسمدة 
 : آما يليالكيماوية 

 
 النسبة المئوية في رأس المال عدد األسهم

 % 92,43 788 569 .م.م.يم شهوليش
 % 7,57 660 46 مساهمين آخرين يمثلون األقلية

 % 100 448 616  المجموع



 
 

  آيفيات العرض العمومي للسحب: 2المادة 
 

سهما بثمن وحدة قدره  46 660يهم هذا العرض شراء هوليشيم لكل أسهم الشرآة الشريفة لألسمدة التي ال تمتلكها، أي 
  .للسهم الواحد درهما 395

  
  .تقديم أسهمهم للعرض، آليا أو جزئياوالمواد  الكيماوية كون بإمكان مساهمي الشرآة الشريفة لألسمدة وسي

  
و المواد الكيماوية بشراء مجموع األسهم التي يقدمها مساهمو الشرآة الشريفة لألسمدة . م.م.تلتزم شرآة هوليشيم ش

  .للعرض العمومي للسحب، وذلك بشكل بات ال رجعة فيه
  

      .ية عتبة للتنازل في إطار هذه العمليةوال يرتقب المبادر بالعملية، شرآة هوليشيم، أ
  

  العرض العمومي للسحب جدول: 3المادة 
 

  .الحقا للعملية وسيتم نشره النهائي جدولحدد يس
  
  

          مديرية عمليات األسواق


