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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٢٧/٢٠١٦:رقم التعمیم

٣١/٨/٢٠١٦:تاریخ التعمیم
"Aش.م.ل. التفضیلیة فئة "اللبناني للتجارةبنك الوقف التداول بأسھم :موضوع التعمیم

فقرة –(قرار ثالث ٣٠/٧/٢٠١٠ش.م.ل. تاریخ لبنك اللبناني للتجارةبضوء قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة ل
یوماً بعد تاریخ ٦٠خالل " Aفئة "ةاألسھم التفضیلیإسترداد وإلغاء) الذي تضمن منح المصرف حق ٢بند –٦

،٢٠١٥السنة المالیة إنعقاد الجمعیة العمومیة العادیة للمساھمین التي ستصادق على حسابات

" إللغائھا،Aالمتضمنة إسترداد األسھم التفضیلیة فئة "١٥/١٢/٢٠١٥قرار مجلس إدارة المصرف تاریخ بضوءو

(قرار سادس) القاضي ١١/٧/٢٠١٦وبضوء قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي المصرف تاریخ 
/ دوالر أمیركي ١٠٠بسعر قدره // سھم٤٠٠٫٠٠٠" البالغ عددھا /Aبإسترداد وإلغاء كامل األسھم التفضیلیة فئة "

/ دوالر أمیركي للسھم الواحد واالستعاضة عن ١٠٣% من ثمن االصدار أي /٣زائد عالوة توازي للسھم الواحد
/ لیرة لبنانیة من حسابات رأس المال بقیمة موازیة لھا لیبقى رأس المال ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠قیمتھا اإلسمیة البالغة /

ً عن طریق إصدار / ً على المساھم/ سھم عادي جدید٤٠٠٫٠٠٠ثابتا ین مالكي األسھم العادیة وفقاً توزع مجانا
سھم العادیة. وقد تم تفویض مجلس االدارة و/أو رئیسھ صالحیة تحدید تاریخ دفع لنسبة ملكیة كل منھم لمجموع األ

كما تضمنت من األسواق المالیة المنظمة. سھم " المستردة وتنفیذ عملیة شطب ھذه األAسھم التفضیلیة فئة "قیمة األ
ساسي للمصرف تبعاً لما ذكر.ع) قضى بتعدیل النظام األالمقررات (قرار ساب

،IN/1257/2016رقم ب٣٠/٨/٢٠١٦وبناًء لطلب المصرف للبورصة بموجب الكتاب تاریخ إستالم 

غاء على عملیة اإلسترداد واإلل٢٩/٨/٢٠١٦تاریخ ١٧/م م/٧٨١وبضوء موافقة مصرف لبنان بالكتاب رقم 
المشار الیھا.

بیروت :قررت بورصة 
".Aالتفضیلیة فئة "اللبناني للتجارةبنك الوقف التداول الفوري بأسھم - ١
اإلبقاء على التداوالت بأسھم المصرف األخرى وبصكوكھ المالیة األخرى.- ٢
العمل بالتعمیم الحاضر فور نشره.- ٣

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت
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