
تعمیم صادر عن بورصة بیروت

٤٦٣/٢٠١٨: رقم التعمیم
٢٩/٣/٢٠١٨: تاریخ التعمیم

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.:موضوع التعمیم
."Bإلغاء إدراج أسھم المصرف التفضیلیة فئة ": ١ -

/ سھم عادي جدید تم توزیعھا مجاناً ٥٥٠٫٠٠٠االستعاضة عن األسھم الملغاة بإصدار/
المساھمین.على 

٢ -

على التعمیمین الصادرین عن بورصة بیروت التالیین:عطفاً 

سھم البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. أالمتعلق بوقف التداول ب٢٢/٨/٢٠١٧تاریخ ٤٥١التعمیم رقم 
".Bالتفضیلیة فئة "

المتعلق بتوزیع البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. ألسھم عادیة ٢٠/١٢/٢٠١٧تاریخ ٤٦١التعمیم رقم 
مجانیة.

ً على قرار الذي تقرر بموجبھا ١٢/٩/٢٠١٧الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ اتوعطفا
ن قیمتھا / سھم واالستعاضة ع٥٥٠٫٠٠٠" البالغ عددھا /Bإسترداد وإلغاء كامل األسھم التفضیلیة فئة "

حساب رأسمال المصرف بقیمة موازیة لھا لیبقى رأس المال في/ ل.ل. ٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠اإلسمیة البالغة /
/ سھم عادي جدید تّوزع مجاناً على المساھمین مالكي األسھم ٥٥٠٫٠٠٠ثابتاً، وذلك عن طریق إصدار /
ساسي دیل المادة السادسة من النظام األلمجموع األسھم العادیة، وقد تم تعمالعادیة وفقاً لنسبة ملكیة كل منھ

تبعاً لما ذكر.

ف اإللغاء وعلى االستعاضة عن قیمة األسھم وعطفاً على موافقة مصرف لبنان على عملیة االسترداد بھد
وفقاً وذلك أسھم عادیة جدیدة لیبقى رأس المال ثابتاً الملغاة في رأس المال بقیمة موازیة من خالل إصدار

،٢٩/١١/٢٠١٧تاریخ ٣/م م/١٠١٠بنان رقم لكتاب مصرف ل

Fiduciaire du MoyenوDeloitte&Toucheعلى تقریر مدققي حسابات المصرف السادة وعطفا" Orient
DFK سھم إتمام االسترداد واإللغاء وإصدار األتظھرالذي یفید أن سجالت المصرف١١/١/٢٠١٨تاریخ

ً بمبلغ /العادیة الجدیدة بحیث بقي رأسمال المصرف / ل.ل. دون أي تغییر. ٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ثابتا
).١ملحق رقم ربطاً صورة عن تقریر مدققي الحسابات (



الذي تحقق من إتمام ما ذكر أعاله وفق إتمام عملیة ٢٥/١/٢٠١٨وعطفاً على قرار مجلس االدارة تاریخ 
ً صورة عن ٢١٣٫٦٥٠٫٠٠٠ة مؤكداً أن عدد األسھم العادیة أصبح /انیالتوزیع المج / سھم عادي. ربطا

).٢ملحق رقم محضر مجلس االدارة (

تقرر بورصة بیروت ما یلي:

" البالغ عددھا Bإلغاء وشطب إدراج كامل أسھم البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. التفضیلیة فئة "- ١
/ سھم من السوق الرسمیة للبورصة.٥٥٠٫٠٠٠/

ً على المساھمین مالكي األسھم / سھم ٥٥٠٫٠٠٠أخذ العلم بإصدار /- ٢ عادي جدید وتوزیعھا مجانا
).Record Dateكتاریخ سجل (٢٦/١٢/٢٠١٧العادیة وفقاً لنسبة ملكیة كل منھم كما في 

م بنتیجة إتمام عملیة االسترداد واإللغاء وإصدار أسھم عادیة جدیدة یكون توزیع أسھأخذ العلم أنھ - ٣
صبح على الشكل التالي:أالمصرف العادیة والتفضیلیة قد

توزیع عدد األسھم إدراجفئات األسھمعدد األسھمرأس المال (ل.ل.)
على كل فئة

٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠

٧١٫٠٣٣٫٣٣٣مدرجعادي
١٤٢٫٦١٦٫٦٦٧غیر مدرج

٣٥٠٫٠٠٠مدرجCتفضیلي 
٧٥٠٫٠٠٠مدرجDتفضیلي 

نشره.یعمل بالتعمیم الحاضر فور - ٤

رئیس لجنة بورصة بیروت باالنابة

د. غالب محمصاني


