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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٣٥/٢٠١٦:رقم التعمیم

٨/١١/٢٠١٦:التاریخ
تخفیض رأسمال شركة ھولسیم (لبنان) ش.م.ل. ووقف التداول بالسھم وتحدید تاریخ إعادة بدء :الموضوع

التداول بالسھم المخفض القیمة مع وضعھ ضمن باب التسعیر الخاص.

المتضمن ١٤/١٢/٢٠١٠ل. تاریخ .م.العمومیة غیر العادیة لشركة ھولسیم (لبنان) شضوء قرار الجمعیة على 
ملیوناً اً ومایة وستونن ملیارو/ ل.ل. (مایة وخمسة وتسع١٩٥٫١٦٠٫٤٠٠٫٠٠٠تخفیض رأسمال الشركة من /

ن ملیوناً و/ ل.ل. (سبعة وتسعون ملیاراً وخمسمایة وثمان٩٧٫٥٨٠٫٢٠٠٫٠٠٠وأربعمایة ألف لیرة لبنانیة) الى /
/٥٫٠٠٠ل.ل. الى //١٠٫٠٠٠ومایتي ألف لیرة لبنانیة) عن طریق تخفیض القیمة اإلسمیة للسھم الواحد من /

من النظام ٧وتعدیل المادة والرسوم والمصاریفل.ل. وتوزیع قیمة التخفیض على المساھمین بعد حسم الضرائب
قانون من٢٠٨المنصوص عنھا في المادة الثالثة أشھر فذاً فور انتھاء مدة سي، على أن یصبح القرار ناااألس

التجارة وتوفر الشروط القانونیة. وقد منح القرار مجلس االدارة الصالحیات الالزمة إلنجاز عملیة التخفیض 
المذكورة.

)١ـ ملحق رقم ١٤/١٢/٢٠١٠(ربطاً صورة عن محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 

.٤٧١١صفحة ٧/٧/٢٠١٦تاریخ ٣٥عالن بالخصوص المذكور في الجریدة الرسمیة عدد وعلى ضوء نشر اال

)٢(ربطاً صورة عن االعالن المنشور في الجریدة الرسمیة ـ ملحق رقم 

وعلى ضوء قرار مجلس إدارة شركة ھولسیم (لبنان) ش.م.ل. الذي تضمن تأكید رئیس المجلس عدم ورود ایة 
المال كالتالي:یض رأسالقانونیة التي تلت نشر االعالن وتحدید آلیة تخفرالثالثة أشھإعتراضات خالل فترة 

لدى ةم متوفرختاتكون االس المال الجدید. وأسھم بخاتم خاص یلحظ القیمة الجدیدة للسھم ولرفة األاختم ك
الشركة في الھري.میدكلیر وفي مكاتب شركة ولدى قیمة التخفیضالمصارف القائمة بإنفاذ عملیة دفع

 ة ضرائب أو رسوم.للسھم الواحد بعد حسم أیل.ل. /٥٫٠٠٠المال البالغة /ستخفیض رأقیمة سداد

 كالتالي:١٧/١١/٢٠١٦سداد قیمة تخفیض رأس المال إعتباراً من

ألسھمھم ة سیقبضون قیمة التخفیض العائدة یالمساھمون الذین أودعوا أسھمھم لدى المصارف المحل-
بواسطة شركة میدكلیر.

سھم الشركة من أ١١القسیمة رقم ي المساھمین فبإمكانھم قبض قیمة التخفیض عند تقدیم باقأما -
لدى المصارف التي ستحدد الحقاً أو من مكاتب الشركة في الھري.٢٠٠٧ایار ١٤إصدار 
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مجلة إقتصادیة واحدة إلعالم المساھمین بإطالق عملیة التخفیض. نشر االعالن في صحیفتین محلیتین وفي

إتخاذ الخطوات الالزمة إلنفاذ عملیة التخفیض.نة المدیرین في الشركة تفویض لج

/ ل. .ل/١٠٫٠٠٠بدالً من /ل.ل./٥٫٠٠٠بنتیجة عملیة التخفیض تصبح القیمة اإلسمیة للسھم الواحد
/ ل.ل..١٩٥٫١٦٠٫٤٠٠٫٠٠٠/ ل.ل. بدالً من /٩٧٫٥٨٠٫٢٠٠٫٠٠٠/ویصبح رأس المال 

/ سھم١٩٫٥١٦٫٠٤٠إن المبلغ الذي سیسدد إلنفاذ عملیة التخفیض سیشمل / ً بقیمة تخفیض تبلغا
/ ل.ل.٩٧٫٥٨٠٫٢٠٠٫٠٠٠/

/ سھم١٩٫٥١٦٫٠٤٠یبقى عدد أسھم الشركة دون تعدیل أي / ً إال أن رأس المال یصبح ا
/ ل.ل.٩٧٫٥٨٠٫٢٠٠٫٠٠٠/

)٣ـ ملحق رقم ١٨/١٠/٢٠١٦(ربطاً صورة عن محضر إجتماع مجلس االدارة تاریخ 

ةوفي مجل٢٤/١٠/٢٠١٦النھار ولوریان لوجور بتاریخ -وعلى ضوء االعالن الذي نشر في صحیفتین محلیتین 
بواسطة ٢٨/٢/٢٠١٧ولغایة ١٧/١١/٢٠١٦د قیمة التخفیض من وقد تم في االعالن تحدید فترة سدا،قتصادیةإ

میدكلیر ومصرفي البنك اللبناني الفرنسي (الجعیتاوي وجبیل وطرابلس التل) وسوسیتیھ جنرال في لبنان شركة 
في مكاتب الشركة في الھري والضبیھ.٢٨/٢/٢٠١٧(الحمرا وطرابلس) وبعد تاریخ 

)٤ـ ملحق رقم ٢٤/١٠/٢٠١٦(ربطاً صورة عن االعالن تاریخ 

الرسمیة لبورصة بیروت إلطالع الجمھور علیھا،اتالنشرفيوعلى ضوء نشر المالحق المشار الیھا أعاله تباعاً 

تعلن بورصة بیروت ما یلي:

١١/١١/٢٠١٦الجمعة الموافق فیھ یومالتداول بسھم شركة ھولسیم (لبنان) ش.م.ل. لغایة جلسة تداول-١
 ً ل.ل. قبل تخفیض /١٠٫٠٠٠أي بكامل القیمة اإلسمیة للسھم الواحد الباللغة /١١القسیمة رقم مع ضمنا

/ ل.ل.٥٫٠٠٠القیمة الى /

إلغاء كافة االوامر المتبقیة لسھم شركة ھولسیم (لبنان) ش.م.ل. في نظام تداول البورصة وذلك عند انتھاء -٢
.٢٠١٦لثاني تشرین ا١١ة الموافق فیھ عجلسة تداول یوم الجم

تشرین الثاني ١٤وقف التداول بأسھم شركة ھولسیم (لبنان) ش.م.ل. لجلسة تداول یوم االثنین الموافق فیھ -٣
٢٠١٦.
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الموافق فیھ الثالثاءل. إعتباراً من جلسة تداول یوم .إعادة التداول بسھم شركة ھولسیم (لبنان) ش.م-٤
ل.ل. /٥٫٠٠٠خفضة البالغة /بالقیمة اإلسمیة للسھم الواحد المأي ١١دون القسیمة رقم ١٥/١١/٢٠١٦

مع إمكانیة زیادة %) ٢٥±وضع سھم شركة ھولسیم (لبنان) ش.م.ل. تحت باب التسعیر الخاص بھامش (-٥
ً لما ھو  ً في حال عدم إجراء عملیات تداول فعلیة على السھم في المدد المحددة وفقا ھذا الھامش تدریجیا

على أن یتوقف العمل حكماً بالتسعیر الخاص المذكور .١٧١/٢٠٠٣من التعمیم رقم ٣/١الفقرة ملحوظ في
في أول جلسة تداول تلي تحدید أول المحددة للتسعیر العادي فقرة ویبدأ العمل بھوامش التسعیرفي ھذه ال

 ً .١٧١/٢٠٠٣من التعمیم رقم ٣/١لما ھو منصوص علیھ في الفقرة سعر إقفال للسھم وفقا

یمكن ألي وسیط معتمد االطالع على مستندات الملف موضوع ھذا التعمیم ضمن دوام عمل بورصة -٦
بیروت.

تعمیم الحاضر فور نشره.المل بعی-٧

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت

د. غالب محمصاني


