
 

 

 

 

 

 

  UPCAR شركة مال رأس من %50 البالغة المباشرة الدولة مساهمات في التفويت

 

 إعالن طلب تعبير عن اهتمام

 

 الموضوع

التفويت بالبيع  (Al Karama Holding) تعتزم الكرامة القابضة

في جميع  ،التونسية، عن طريق طلب عروضلحساب الدولة 
من رأس مال شركة اتحاد  %05البالغة المباشرة والدولة مساهمات 

 (UPCAR) اإلسناد واإلرشاد في التأمين وإعادة التأمين "أوبكار"

ادر لمستثمر ق وإعادة التأمينالناشطة في مجال الوساطة في التأمين 
 ."العملية" هاعلى المساهمة في تطوير نشاط

كمستشار  (CAP Bank)تّم اختيار البنك اإلفريقي لالستثمار والشراكة 

 .حصري من طرف الكرامة القابضة إلنجاز جميع مراحل عملية التفويت

إعالم المستثمرين  (1)يهدف اإلعالن عن طلب التعبير عن اهتمام إلى 
إرشاد  (3)عرض مراحل العملية و  (2)المهتمين بانطالق العملية، 

المستثمرين المهتمين حول كيفية المشاركة وسحب ملف االنتقاء 
 األّولي.

 اعتبارات رئيسية

في شكل شركة ذات  4991في جويلية  UPCARشركة  تأّسست
دينار بقيمة  002.222مسؤولية محدودة ويبلغ رأس مالها الحالي 

 دنانير للحّصة الواحدة. 42

 التأمين والوساطة في ستشاراتاالمن خالل خبرتها الكبيرة في 
مّكنها من قامت إدارة الشركة بتنويع محفظتها مما  التأمين،وإعادة 
 .نشاطهامستمر نمو تعزيز 

 مراحل التفويت

عملية التفويت مرحلة انتقاء المشاركين تليها مرحلة العروض المالّية تتضمن 
 .فقط خالل المرحلة األولى التي ستكون متاحة للمقبولين

 شروط المشاركة

صفة ب في هذه العملية المشاركة يمكن لكل مستثمر ذات طبيعية أو معنوية
 .منفردة أو في إطار مجمع متكّون من ذوات معنوية و/أو ذوات طبيعية

 

  مرحلة االنتقاء األولي

على المستثمرين الراغبين في التعبير عن اهتمامهم سحب ملف االنتقاء 
األولي والذي يوضح مختلف إجراءات وشروط المشاركة وذلك بداية من 

على الساعة العاشرة صباحا بمقّر الكرامة  2222 مارس 3 الثالثاءيوم 

ونس ضفاف البحيرة تممّر بحيرة ماالوي الكائن بنهج بحيرة أناسي القابضة 

إمضاء التزام المحافظة على سرّية المعطيات من قبل الممثل  (1) وذلك بعد

 ينيموقعين اإللكترونالوالذي يمكن تنزيله من  القانوني للمستثمر المهتم

 :وللبنك االفريقي لالستثمار والشراكةلشركة الكرامة القابضة 
 

www.alkaramaholding.com 
www.cap-bank.com 

نقدا  دينار 4022 بقيمة لالسترجاعالمشاركة غير قابل دفع معلوم  (2)و 

عن طريق تحويل بنكي لحساب شركة الكرامة القابضة أو عن طريق أو 
 .صك مشهود بتوفر رصيده لفائدة شركة الكرامة القابضة

لمستثمرين المهتمين إيداع ملفات االنتقاء األّولي مباشرة بمكتب الضبط ا على
لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع التابع 

 :ةمع اعتماد تاريخ ختم البريد وذلك إلى غاي

  2222أفريل  3يوم الجمعة 

 على الساعة الخامسة مساءا

 على العنوان التالي:

 شركة الكرامة القابضة
 نهج بحيرة أناسي، ممر بحيرة مالوي

 تونس 1203 –البحيرة ضفاف 

 

 سحب كراس شروط مرحلة العروض المالية

يتحصل المستثمرون الذين قبلت ترشحاتهم على ملف طلب عروض يتكون 
 ،الذي يتضمن مشروع عقد البيع ملف تنظيم طلب العروض (1)من  أساسا

 .ملف تنظيم قاعدة البيانات (3)ملف إعالمي و  (2)

 أعمال التدقيق

هم قاعة البيانات الموضوعة على ذمتيمكن للمستثمرين المقبولين الولوج إلى 
كما  ،مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات المالية والقانونية للشركة لدراسة

ّ ومكوة يمكنهم زيارة الشرك وطرح أسئلة واستفسارات  هاريمسيّ ولقاء  ناتها
 عروضهم وذلك لمساعدتهم على إعداد لمشروع عقد البيع تعديالتاقتراح و

 .مضبوطة ومدرجة بملف طلب العروضحسب رزنامة وشروط 

 طلب العروضأهم مواعيد 

 2222 أفريل 3   لقبول ملفات التعبير عن االهتمام آخر أجل
 2222أفريل  17  منابتداءا     سحب ملفات طلب العروض
2222 ماي 20    تاريخ إيداع العروض المالية
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