
  

 
  

  2013 مارس 05 الدارالبيضاء
  

 
  31/25إشعار رقم 

 SOFAC"  صوفاك أسهمبالمقتضيات الرئيسة للعرض العمومي للسحب على المتعلق 
  )اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية ةنسخ(

  
 

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

 
المعدل  والمتمم    2004أبريل  21في تاريخ  ، 26-03بناءا على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 

  .34وبالخصوص المادة  بالعروض العامة بالبورصةو المتعلق   46-06بقانون  رقم  
  

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

  .2.2.2 ةوخاصة الماد 2010
  

  :مايلي  قرر
  

ومي لسحب     العرض العم ق ب ة والمتعل يم المنقول س الق ة لمجل رار المقبولي ى ق اء عل همبن رض   أس ن الق ادرة م صوفاك بمب
  .  العقاري والسياحي

  
 أهداف ونوايا القرض العقاري والسياحي  :  1المادة 

 
بورصة الدار  تسعيرةوتبعا لقرار التشطيب على أسهم صوفاك من ) %0.9تقريبا (للشرآة  الضعيف لمعدل التعويماعتبارا  

من  لعدد قليلالبيضاء، فإن القرض العقاري والسياحي بادر بمسطرة العرض العمومي للسحب لتمكين المساهمين الحاملين 
   . التسعيرةاألسهم من االنسحاب من رأسمال الشرآة قبل التشطيب عليها من 

  
  : ُقبيل العرض العمومي للسحب يبرز توزيع رأسمال صوفاك على الشكل التالي

  
النسبة المئوية لرأس المال وحقوق   عدد األسهم التي يحملها المساهمون  المساهمون

  التصويت
 59,84%  731 847  القرض العقاري والسياحي

 39,29%  607 556  بريد المغرب 
 0,87%  326 12  معدل التعويم بالبورصة

 100,00%  664 416 1 المجموع
 

 
 



 
 آيفيات العرض العمومي للسحب: 2المادة 

 
يهم مشروع العرض العمومي للسحب شراء القرض العقاري والسياحي لمجموع أسهم صوفاك التي ال يمتلكها القرض  

يصل عدد السندات التي وعليه ف. العقاري والسياحي أو بريد المغرب الذي عبر عن نيته في عدم تقديم أسهمه للعرض
  .درهما للوحدة 350سهما بثمن  12.326يقصدها العرض العمومي للسحب 

  
  . األسهم تقديم أسهم للعرض آليا أو جزئيا لعدد قليل منسيكون بإمكان مساهمي صوفاك الحاملين 

  
  . جعة فيهيلتزم القرض العقاري والسياحي بشراء مجموع األسهم المقدمة في إطار العرض بشكل بات ال ر

  
  .  ال يرتقب القرض العقاري والسياحي أية عتبة تنازل في إطار هذه العملية

  
 العرض العمومي للسحب جدول:  3المادة 

 
  . الحقا هالنهائي للعملية ونشر الجدول سيتم تحديد  
  
  

  األسواقعمليات مديرية 
  
  
  

          


