
 

 

 

AV-2021-052 إشعار رقم 
(نسخة اإلشعار المعتمد عليها هي النسخة الصادرة باللغة الفرنسية)

الزيادة في رأس المال عن طريق التخصيص المجاني الحدث

سوطيما األداة (األدوات) المالية المعنية

- موضوع اإلشعار

زيادة رأس مال
-

 سوطيما عن طريق التخصيص المجاني

- مرجعية

 -بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.151 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم و
شركات البورصة و المرشدين في االستثمار المالي وتحديدا المواد 5 و6 ؛

 -بناء على النظام العام لبورصة القيم المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد و المالية رقم 19.2208 بتاريخ 29 شوال 1440 (03 يوليوز2019)،
وتحديدا المادة 4.1.10 ؛

 -طبقا للقرار المتعلق بزيادة رأس المال، الذي اتخذ في إطار الجمع العام غير العادي للشركة المعنية بتاريخ 26/05/2021 ؛
-بناء على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على اإلعفاء من المنشور المتعلق بهده العملية ؛

- خصائص العملية

26/05/2021 تاريخ الجمع

زيادة رأس المال عن طريق التخصيص المجاني نوع زيادة رأس المال

100 القيمة اإلسمية

1.800.000 عدد األسهم المصدرة

- خصائص تداول األسهم الجديدة

الصناعة الصيدلية قطاع

الرئيسي ب مقصورة

األسهم األولى سطر التداول

سوطيما صياغة القيمة

SOT الرمز الذاكري لألداة
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01/01/2020 تاريخ االستحقاق

08/07/2021 تاريخ اإلدراج

التسعير الثابت نوعية اإلدراج

- الجدول الزمني للعملية

التواريخ المراحل الترتيب

15/06/2021 استالم بورصة الدار البيضاء للملف الكامل للعملية 1

22/06/2021 2 نشر اإلشعار المتعلق بالعملية في نشرة التسعير

08/07/2021

(لن يتم إدراج الحق) إقتطاع حقوق التوزيع و إدراج األسهم الجديدة:
ـ تعديل خصائص تسعير األداة

ـ إلغاء األوامر في دفتر األداة المعنية
نشر نتائج العملية من قبل بورصة الدار البيضاء

بدء تسليم األسهم الجديدة ألصحاب الحسابات
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- إلغاء و موازنة

ستشرع بورصة الدار البيضاء ب08/07/2021 في :
- إلغاء األوامر في دفتر األداة المعنية

- وموازنة السعر المرجعي لألداة المعنية وذلك حسب الصيغة التالية :
السعر المرجعي المعدل = آخر سعر معالج أو معدل لألداة – السعر المرجعي لحق اإلسناد(*) - فارق توزيع الربيحات السنوية(**) 

(*) السعر المرجعي لحق اإلسناد = سعر السهم قبل يوم واحد من تاريخ إقتطاع الحق * عدد األسهم الجديدة / (عدد األسهم الجديدة + عدد األسهم
القديمة)

(**) في حالة إختالف في تاريخ  االستحقاق
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