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 التفويت في المساهمات المباشرة وغير المباشرة في رأس مال

  شركة أوتيك للتنمية الفالحية "البركة"
 

 إعالن انتقاء أولي

شخصا  يكونبالمشاركة أن  يجب على المستثمر المهتمّ  ،1969
صفة ب ويمكن للمستثمرين المشاركة. ةالجنسيّ  تونسيا طبيعيّ 

ن من أشخاص متكوّ يمثله رئيس و ة أو في إطار مجمعفردي
  ة. ة التونسيّ لجنسيّ ل حاملينين طبيعيّ 

لي ون إلى سحب ملف االنتقاء األوّ المستثمرون المهتمون مدعوّ 
االنتقاء  وشروطعلى مراحل  المتعلق بالشركة، والذي ينصّ 

 على الساعة 9201 أفريل 61 ءالثالثايوم من  ااألولي، إبتداءً 
  بـ الكرامة القابضة الكائنشركة  بمقرّ ، صباحا العاشرة

ضفاف البحيرة،  مالويممر بحيرة  نهج بحيرة أناسي،
 تونس 1053

فظة المحا التزامعلى أو من يمثّله  لمستثمراتوقيع  (أ) ،وذلك بعد
 امالذي يمكن تنزيله واستمارة التّعريف على سرية المعلومات

االلكتروني للكرامة القابضة  الموقعمن 
www.alkaramaholding.com معلوم المشاركة دفع  (ب) و

نقداً أو دينار)  1000ألف دينار (غير قابل لالسترجاع بقيمة 
ر لفائدة شركة محرّ  االستخالصبواسطة صك بنكي مضمون 

  الكرامة القابضة.

يجب على المستثمرين المهتمين إيداع ملفات التعبير عن 
مكتب الضبط مقابل وصل إيداع أو عن طريق بمباشرة  االهتمام

  يوم غايةإلى ختم البريد وذلك  اعتمادالبريد السريع مع 

  بعد الزوال الثانيةعلى الساعة  2019 ماي 10 الجمعة

  العنوان التالي:ب

  شركة الكرامة القابضة

ضفاف البحيرة،  مالويممر بحيرة  نهج بحيرة أناسي، 
 تونس. 1053

 

  مرحلة العروض المالية

ترشحاتهم على ملف طلب  قبلتيتحصل المستثمرون الذين 
الذي  ملف تنظيم طلب العروض (أ)أساسا من  المتكوّنعروض 
 ملف تنظيم (ج)و  إعالميملف  (ب) مشروع عقد البيعيتضّمن 

  .قاعة البيانات

يمكن للمستثمرين المقبولين الولوج إلى قاعة البيانات 
الموضوعة على ذمتهم لدراسة مختلف الوثائق والبيانات 

 ةيارز، كما يمكنهم لشركةالخاصّة باوالمعطيات المالية والقانونية 
استفسارات وطرح أسئلة و هامسيريلقاء و لضيعةاولشركة ا

لمساعدتهم على إعداد  عقد البيعواقتراح تعديالت لمشروع 
عروضهم وذلك حسب رزنامة وشروط مضبوطة ومدرجة بملف 

  طلب العروض.

 

 الموضوع

ن ع لحساب الدولةبالبيع  تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت
وغير المباشرة  الدولة تاطريق طلب عروض في كامل مساهم

أوتيك للتنمية من رأس مال شركة  %100البالغة  المباشرة
  .)الشركة(الفالحية البركة 

" كمستشار حصري ويونغوللغرض تم تكليف "أ.م.س. ارنست 
  لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت بالبيع.

  إلى: األولي االنتقاء إعالنيهدف 

  العملية بانطالقالمستثمرين  إعالم- 1

  مراحل عملية التفويتعرض - 2

  .ياألول االنتقاءإرشاد المستثمرين حول كيفية سحب ملفات - 3

  األساسية االعتبارات

ذات مسؤولية  هي شركة أوتيك للتنمية الفالحية البركة شركة
نشاطها  ويتمثل 2000 جانفي 20تأسست في SARL  محدودة

  االستغالل والتنمية الفالحية.في 

لي اعلى بعد حو بمنطقة أوتيك بوالية بنزرت ضيعةتملك الشركة 
وتضّم  اهكتار 476مساجة على  متدّ تكيلومتر من العاصمة  30

  :باألساس

 76 هكتار  14ال، هكتار برتق 16( أشجار مثمرة هكتار
هكتارات  7هكتارات خوخ،  7هكتار عوينة، 11زيتون، 

 .)وغيرها مشمش هكتارات 7و عنب

 344  أعالفكولزاشعير، قمح، (هكتار زراعات كبرى ، 
 .)وغيرها

 2090 تمتّد على طن 575تبريد بسعة تصل إلى  غرف 
 متر مربّع.

 اجيتها من الرّي من موارد مائيّة متأتّة باألساسحالشركة  تلبّي
 اليحو المياه عيتجم على قدرتها إجمالي يبلغ ةبحيرات جبليّ من 

 واديب بطالرّ  ةإمكانيّ  إلى باإلضافة بمكعّ  متر 1.601.000
  .مالالشّ  مياه قناةبو للضيعة المجاور" ةبسباسيّ "

  التفويت  عمليّة مراحل

 رينالمستثم نتقاءال أولى مراحل التفويت بالبيع مرحلةتتضمن 
  العروض المالية. ثانية لتلّقي تليها مرحلة

  لياألوّ  االنتقاءمرحلة  

 1997 ماي 26المؤرخ في  33-97 القانون عدد طبقاً ألحكام
  سبتمبر  .22خ في المؤرّ  1969لسنة  56-69والمنقح للقانون عدد 

 أ.م.س. ارنست ويونغ بمكتب االتصالبخصوص هذه العملية، يمكن  اإلرشاداتللمزيد من 
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