
  
  إعالن انتقــــاء أّولي

  مال  من رأس %58,2سهم تمثل أل كتلة أغلبيّة تفويت فيال
  سماسمنت قرطــاج، شركة خفية اإل شركة

  

 

 
 

  األّولي: االنتقاءموضوع 
ن والمساهم الكرامة القابضةو كورببنــاء  ركةوشتعتزم الدولة التونسية 

"اسمنت أو  "الشركة"اسمنــت قرطــاج، (مال شركة  في رأس نوالرئيسي
في  دولي التفويت عن طريق طلب عروض )"ون"البائع( قرطاج")

 قد تبلغو الشركةمن رأس مال   %58,2 تمثّل "األسهم كتلة" همتامساهم

تسيير وتطوير  قادر علىإلى مستثمر إستراتيجي و/أو مالي  78%
  .الشركة

 ECC MAZARS   IEG TUNISIAمتكون من جمع موللغرض تم تكليف 
– Corporate Advisory   مرابط للمحاماة كمستشار حصري الومكتب

 عملية التفويت بالبيع مراحل خصوص جميعفي  لشركة الكرامة القابضة
  . "العملية"

   يهدف إعالن اإلنتقاء األّولي إلى :

  العمليّة بانطالقالمهتمين م المستثمرين إعال -1
 عملية التفويت مراحل عرض -2
  األولي. مرين حول كيفيّة سحب ملفات االنتقاءإرشاد المستث -3

  
  تعريف الشركة 

مدرجة ببورصة األوراق الماليّة  االسمشركة خفية  ،قرطاجإسمنت شركة 
  .ةانسالخرو المواد المقطعيةوختصة في إنتاج اإلسمنت بتونس م

األّول  المصنّع FLSMITH من طرف امصنع إسمنت مجهزتمتلك الشركة 

 30قرابة يبعد عن تونس العاصمة و .اإلسمنت لمعدات مصانعفي العالم 
  جبل الرصاص. في سفح للعاصمةبالجنوب الشرقي  حيث يوجدم، لك

 توفيرل وذلكالمذكور للمصنع  اورامج هاّما امقطعتستغل الشركة 
   .المواد األولية حاجياتها من

  معطيات ضافية حول الشركة والمقطع. ملف االنتقاء األولييوفّر و
  

  : البيع عمليةمراحل انجاز 
أولي  انتقاءمرحلتين، مرحلة  إلىتنقسم مراحل عملية التفويت بالبيع 

صة الية مخصّ للمستثمرين المهتمين متبوعة بمرحلة العروض الم
  .للمستثمرين المقبولين في المرحلة األولى

  
  :سحب ملف االنتقاء األّولي

يمكن للمستثمرين المهتمين سحب ملف االنتقاء األولي المتعلق بالشركة 
بداية وذلك والذي يوضح مختلف شروط ومراحل عملية االنتقاء األّولي 

 مقرّ من احا من العاشرة صبابتداء  2020 جوان 02 الثالثاءيوم  من
ج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس شركة الكرامة القابضة الكائن بنه

المحافظة على سريّة المعطيات الذي يمكن تنزيله  التزاموذلك بعد إمضاء 
دفع و )www.alkaramaholding.com(الكرامة القابضة ع موق من

غير قابل  تونسي د) 4.500,000دينار ( وخمس مائة الفآ أربعةمبلغ 
لحساب شركة الكرامة القابضة عن طريق تحويل بنكي  نقدا أو لالسترجاع

  .مشهود بتوفر رصيدهأو عن طريق صك 
  

  األولي: االنتقاء مرحلة
ة لكل مستثمر تونسي أو أجنبي الجنسيّ العملية  المشاركة في هذه يمكن

  .رئيس مجمعبقيادة  امجمع ا أوعنويّ م اشخص أو اطبيعيّ  اصشخيكون 

  
مكتب بلي مباشرة األوّ  االنتقاءملفات  إيداعيمكن للمستثمرين المهتمين 

أو عن طريق  إيداعوصل  مقابل الكرامة القابضة لشركةالتابع ضبط ال
 إلىالبريد) وذلك  مكتب الضبط أو البريد السريع (مع اعتماد تاريخ ختم

  غاية 
 

   2020 سبتمبر 25 الجمعة يوم
   على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس

  على العنوان التالي:
  

  شركة الكرامة القابضة
  نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي

  تونس – 1053ضفاف البحيرة 
  

  لياألوّ  االنتقاءبالترشح في مرحلة  اإلعالم
 ،2020 أكتوبر 07األربعاء  يوم بقبول ترّشحاتهمعالم المستثمرين إيتم 

 نظامأساسا من (أ)  والمتكونعروض الملف طلب  ويمكنهم بالتالي سحب
بيانات  (ب) عقد التفويت في األسهم مشروع صحبة طلب العروض

  .حول الشركة نظام الولوج لقاعدة البيانات(ج) لشركة ا ضافية عن
  

الولوج إلى  (أ) في مرحلة االنتقاء األولي المقبولينيمكن للمستثمرين كما 
الوثائق والبيانات  تهم لدراسة مختلفالبيانات الموضوعة على ذمّ  ةدقاع

مقابلة  (ج)زيارة الشركة ) ب( ة للشركةة والقانونيّ اليّ والمعطيات الم
 د التفويت.تعديالت على مشروع عق واقتراح) ه(لة طرح أسئ )د( مسيريها

  .وذلك حسب روزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروض
  

ي مرحلة ن المعلومات يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة فللمزيد م
  :بـ االنتقاء األولي االتصال

  
  السيد مراد فرادي

  380 963 71 216+الهاتف: 

mourad.fradi@mazars.tn:  @ 
  

 أمين عبد الخالقالسيد 
 300 900 92 216+الهاتف: 

@ : a.abdelkhalek@ieg-banking.com 
 

  ستاذ محمد جاد المرابطاأل
 995 962 71 216+:  هاتفال

avocats.com-j.mrabet@mrabet:  @ 
  


