
 

 

 

 

 انــــبي

 يتعلق بزيادة رأس المال

 أ.ذ.عن طريق دمج االحتياطات وتخصيص اسهم مجانية عادية لشركة أليانس للتأمينات ش

 

شركة أليانس للتأمينات أنه عقب قرار الجمعية العامة غير العادية  مساهمي ابورصة القيم علم تحيط شركة تسيير

، بزيادة رأس مالها االجتماعي بمبلغ  0101سبتمبر  01لشركة أليانس للتأمينات، المنعقدة في 

 3.205.080.861دينار جزائري إلى  0.012.408.041دينار جزائري ، لزيادته من  0.303.804.041

سهم جديد ، بمعدل  3.840.416مج جزء من االحتياطيات والتخصيص المجاني لـ دينار جزائري عن طريق د

أسهم مملوكة ، قامت  شركة تسيير بورصة القيم في ( 12)أسهم جديدة مقابل كل خمسة ( 13)ثالثة 

واعتباًرا من هذا التاريخ ، . فصل حق التخصيص من أسهم أليانس للتأميناتب( تاريخ االنفصال) 00/00/0101

هذا التاريخ من  التي تم شراءها بعدتداول سهم أليانس للتأمينات من بدون حق تخصيص ، وال تستفيد االسهم  يتم
 .تخصيص األسهم المجانية

 

شروط التداول في حالة فصل حق التخصيص ، قامت شركة تسيير بورصة القيم بتاريخ فصل حق  الستيفاءو
أوامر البيع  ومسح سجلللتأمينات من خالل خصم قيمة الحق التخصيص ، بتعديل السعر المرجعي لسهم أليانس 

، المعدل والمكمل الذي يضم 10/54من القرار  36والشراء السارية المفعول من أجل تجديدها وهذا تطبيقاً للمادة 

 .التداول في البورصة حصصالقواعد الخاصة بإدارة 

 حقوق تداولهمي أليانس للتأمينات إلى أن تلفت شركة تسيير بورصة القيم انتباه مسا و في نفس السياق
من خالل  و ذلك خيار التنازل عن الحقوق المذكورة أو استكمالها 1يوفر ألصحاب األسهم الجزئية التخصيص

 المحدد من طرف عدد االسهم الالزم للحصول على االسهم الجديدةالحصول على عدد الحقوق الالزمة لتشكيل 

 .(أسهم جديدة 3أسهم قديمة مقابل  2)  ةالُمصدرالشركة 

، في نهاية فترة تداول الحق ، سيتم 04/10/0100يتم تداول حقوق التخصيص في بورصة الجزائر حتى يوم 

غير المحولة التي ال تزال متداولة من قبل ماسكي الحسابات إلى ماسك الحسابات المركزي ، الذي  الحقوقنقل 
سيتم بعد ذلك بيع هذه األسهم الجديدة في سوق األوراق . أليانس للتأميناتأسهم سيقوم بتوحيدها وتحويلها إلى 

المالية من قبل ماسك الحسابات المركزي للعملية بسعر السوق ، وسيتم توزيع عائدات البيع ، بالنسب المستحقة ، 
 .ر المحولةغي الحقوقعلى ماسكي الحسابات الذين سيقومون بتوزيعها على المساهمين الذين يمتلكون 

االتصال بالوسطاء في عمليات البورصة أو  التقرب أو لمزيد من المعلومات حول العملية، يرجى من المساهمين

 www.sgbv.dz  شركة تسيير بورصة القيمزيارة الموقع اإللكتروني ل

 :المتعلقة بالعملية شركة تسيير بورصة القيمإعالنات 

 أليانس للتأميناتالمتعلق بزيادة رأس مال شركة  01-43اعالن رقم 

 ناتأليانس للتأمياول  حق التخصيص شركة تدباملتعلق  02-57اعالن رقم 

                                                           
1
 .يمتلكه 2بين عدد األسهم التي يمتلكها المساهم وأكبر مضاعف لـ  يوجدهي الفرق الذي قد   
 

http://www.sgbv.dz/
http://www.sgbv.dz/commons/ar/avis/Avis1357659794.pdf
http://www.sgbv.dz/commons/ar/avis/Avis1903481420.pdf

