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تعمیم صادر عن بورصة بیروت

٤٥٤/٢٠١٧: رقم التعمیم
٩/١٠/٢٠١٧: تاریخ التعمیم

ش.م.ل.عوده: بنك موضوع التعمیم
."F"التفضیلیة فئة إلغاء إدراج أسھم المصرف -١
ورفع القیمة اإلسمیة ألسھم "F"التفضیلیة فئة ھسھمأزیادة رأسمال المصرف بنتیجة إلغاء -٢

.المصرف المتبقیة

ً على تعمیم بورصة بیروت السابق رقم  سھم بنك أالمتعلق بوقف التداول ب٣٠/٦/٢٠١٧تاریخ ٤٤٦/٢٠١٧عطفا
،"F"ش.م.ل. التفضیلیة فئة عوده

القاضي بما یلي:٢١/٧/٢٠١٧وعطفاً على قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ 

واالستعاضة عن قیمتھا / سھم١٫٥٠٠٫٠٠٠المصدرة والبالغ عددھا /"F"سھم التفضیلیة فئة إلغاء كامل األ-١
من خالل تحویل مبلغ مواٍز لھذه القیمة بشكل / ل.ل. في رأسمال المصرف٢٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠اإلسمیة البالغة /

الى حساب رأس المال.الحرمن حساب االحتیاطي ،فوري وبالتزامن مع اإللغاء المذكور

ً لعملیة اللةً نتیج-٢ ، زیادة رأسمال المصرف لغایة مبلغ في القیمة اإلسمیة لألسھمللكسورمذكورة أعاله، وتفادیا
تحویل من إجراء وذلك عن طریق / ل.ل. ٣٤٧٫٤٩٤٫٤٢٨أي بزیادة قدرھا // ل.ل. ٦٧٢٫٦٨٢٫١٧٦٫٢٥٢/

ل.ل. وھو / ٢٫٨٣١٫٤٩٤٫٤٢٨یكون إجمالي المبلغ المحّول /الى حساب رأس المال، الحرحساب االحتیاطي 
تصبح القیمة " الملغاة وقیمة زیادة رأس المال المشار الیھا. وبنتیجة ما ذكر، Fسھم التفضیلیة فئة "یمثّل قیمة األ

/ ل.ل.١٫٦٦٣اإللغاء وزیادة رأس المال /رأسمال المصرف بعد عملیتيفيالواحد اإلسمیة للسھم 

تبعاً لما ذكر أعاله.ساسي للمصرف من النظام األ٨و ٦تینتعدیل الماد-٣

ً على موافقة مصرف لبنان بكتاب سعادة الحاكم رقم  على زیادة رأسمال ٢٢/٩/٢٠١٧تاریخ ٣/ م م /٨١١وعطفا
/١٫٦٦٣ل.ل. عن طریق رفع القیمة اإلسمیة للسھم الواحد لتصبح //٦٧٢٫٦٨٢٫١٧٦٫٢٥٢المصرف لغایة مبلغ /

تعدیل على و،س المالأ/ سھم وزیادة ر١٫٥٠٠٫٠٠٠/عددھاالبالغ"F"ئة فسھم التفضیلیة ل.ل. بنتیجة إلغاء كامل األ
ً لما جاء في مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف ،ساسي للمصرفمن النظام األ٨و ٦المادتین وفقا
أعاله.االمشار الیھ٢١/٧/٢٠١٧تاریخ 

ً على تقریر مدققي حسابات المصرف السادة سمعان،  ) تاریخ EY) وإرنست ویونغ (BDOغالم وشركاھم (وعطفا
زیادة رأس المال المقررة " وعملیة F/ سھم تفضیلي فئة "١٫٥٠٠٫٠٠٠عملیة إلغاء /الذین أكدوا أن ٢٩/٩/٢٠١٧

رأسمال ا وإن موفقاً للشروط المحددة لھاتمتقد من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف٢١/٧/٢٠١٧بتاریخ 
ً الى /٦٧٢٫٦٨٢٫١٧٦٫٢٥٢أصبح /المصرف  / سھم إسمي قیمة السھم الواحد ٤٠٤٫٤٩٩٫٢٠٤/ ل.ل. مقسما

ومّوزعة كالتالي:محّررة بكاملھا / ل.ل.١٫٦٦٣/
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القیمة اإلسمیةعدد األسھمالفئة
٣٩٩٫٧٤٩٫٢٠٤٦٦٤٫٧٨٢٫٩٢٦٫٢٥٢أسھم عادیة

G١٫٥٠٠٫٠٠٠٢٫٤٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠أسھم تفضیلیة فئة 
H٧٥٠٫٠٠٠١٫٢٤٧٫٢٥٠٫٠٠٠أسھم تفضیلیة فئة 
I٢٫٥٠٠٫٠٠٠٤٫١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠أسھم تفضیلیة فئة 

٤٠٤٫٤٩٩٫٢٠٤٦٧٢٫٦٨٢٫١٧٦٫٢٥٢المجموع

كامللغاء صحة اإلجراءات المتخذة إلالذي تحقق من٢/١٠/٢٠١٧وعطفاً على قرار مجلس إدارة المصرف تاریخ 
لتصبح القیمة اإلسمیة للسھم زیادة رأسمال المصرفول/ سھم١٫٥٠٠٫٠٠٠عددھا /" البالغ F"فئة األسھم التفضیلیة 

/ ل.ل.. وقد قرر مجلس االدارة المصادقة على ما ١٫٦٦٣ار الیھما /یادة المشالواحد بعد إنجاز عملیتي اإللغاء والز
ً أن رأسمال المصرف قد أصبحت قیمتھ ومقسم الى مدفوع بكاملھ / ل.ل. ٦٧٢٫٦٨٢٫١٧٦٫٢٥٢/ذكر معلنا

ً قیمة السھم الواحد /٤٠٤٫٤٩٩٫٢٠٤/ ً إسمیا من النظام األساسي ٨و ٦/ ل.ل. وأن تعدیل المادتین ١٫٦٦٣/ سھما
،٢١/٧/٢٠١٧العمومیة غیر العادیة تاریخ الجمعیةللمصرف قد اصبح نھئیاً وفقاً للقرار الثاني من 

إتمام ما ذكر.الذي أكدّ ٥/١٠/٢٠١٧وبناًء لكتاب المصرف للبورصة تاریخ 

تقرر بورصة بیروت ما یلي:

/ سھم من ١٫٥٠٠٫٠٠٠البالغ عددھا /"F"ش.م.ل. التفضیلیة فئة عودهإلغاء وشطب إدراج كامل أسھم بنك -١
السوق الرسمیة لبورصة بیروت.

ً الى مقسّ بحیث یكون / ل.ل. ٦٧٢٫٦٨٢٫١٧٦٫٢٥٢أخذ العلم بزیادة رأسمال المصرف الى مبلغ /-٢ ما
ل.ل. /١٫٦٦٣قیمة السھم الواحد /موزعةً وفقاً للجدول أعاله،وتفضیلي/ سھم إسمي عادي٤٠٤٫٤٩٩٫٢٠٤/

العمل بالتعمیم الحاضر فور نشره.-٣

رئیس لجنة بورصة بیروت باالنابة

د. غالب محمصاني


