
 

 

 

AV-2021-088 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

زيادة رأس المال عن طريق تحويل الربيحات الحدث

البنك الشعبي المركزي األداة (األدوات) المالية المعنية

- موضوع اإلشعار

زيادةرأسمال"البنك الشعبي المركزي"عن طريق تحويل إختياري للربيحاتإلى أسهم جديدة

- مرجعية

- بناء على الظهير الشريف رقم 151.16.1 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)،بتنفيذ رقم القانون 14.19 المتعلق ببورصة القيم و
شركات البورصة و المرشدين في االستثمار الماليو تحديدا المادة 5 و 6؛

-بناء على النظام العام لبورصة القيم المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 2208.19 بتاريخ 29 شوال 1440 (03 يوليوز2019)، و
تحديدا المادة 2.3.14؛

-إشعار بموافقة بورصة الدار البيضاء رقم 21/02 بتاريخ 29/07/2021؛
-تأشيرةالهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم VI/EM/013/2021بتاريخ 29/07/2021..

- خصائص العملية

زيادة رأس المال عن طريق تحويل األرباح نوع العملية

عادية نوعية الربيحة

4,00 مبلغ الربيحة بالدرهم لكل سهم خاضع لخيار
التحويل

حاملي أسهم الشركة المعنية قبل تاريخ إقتطاع الربيحات مكتتب(ي) العملية

24/06/2021 تاريخ الجمع العام

10,00 القيمة اإلسمية

263,00 ثمن اإلكتتاب بالدرهم

3.076.116 العدد األقصى السهم العملية

809.018.508 المبلغ اإلجمالي للعملية بالدرهم

13/08/2021 تاريخ افتتاح فترة ممارسة التحويل
اإلختياري

13/09/2021 تاريخ إغالق فترة ممارسة التحويل
اإلختياري

المستشارالمالي والمنسق العام
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UPLINE Corporate Finance

UPLINE SECURITIES شركة البورصة المسؤولة عن تسجيل
العملية (جانب البيع)

Banque Centrale Populaire المسؤول عن مركزة العملية

- خصائص تداول األسهم الجديدة

األبناك قطاع

الرئيسي أ مقصورة

التسعير المستمر نوعية اإلدراج

األسهم األولى سطر التداول

01/01/2021 تاريخ اإلستمتاع

BCP الرمز الذاكري لألداة

BCP صياغة األداة

28/09/2021 تاريخ التسجيل

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ المراحل الترتيب

26/07/2021 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية 1

29/07/2021 إصدار بورصة الدار البيضاء إلشعار الموافقة على العملية 2

29/07/2021 استالم بورصة الدار البيضاء للمنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل 3

02/08/2021 نشر اإلشعار المتعلق بزيادة رأس المال و بإقتطاع  الربيحات في نشرة التسعير 4

09/08/2021 اقتطاع الربيحات : تعديل سعر األداة وتطهير كناش األوامر 5

13/08/2021 افتتاح فترة ممارسة التحويل اإلختياري 6

13/09/2021 إغالق فترة ممارسة التحويل اإلختياري 7

22/09/2021 اجتماع الهيأة للمصادقة على العملية 8

24/09/2021 استالم بورصة الدار البيضاء نتائج العملية و محضر اجتماع الهيأة التي صادقت عليها 9

24/09/2021 أداء الربيحات 10

27/09/2021 تسليم األوراق المالية 11

28/09/2021
قبول األسهم الجديدة

اإلعالن عن نتائج العملية في نشرة التسعير
تسجيل المعاملة في البورصة
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- معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يمكن تحميل مقتطف من المنشورعلى الرابط التالي : 
اضغط هنا
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http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/BCP/fr/BCP_AK_Conv_2021_fr.pdf

