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 محضـر الجلسة العـامة الـعـاديـة
 2102 فيفـري 22 اإلثنيـنوم ـلي

 اـاحـصب الحادية عشرةة ـى الساعـعل
 

الحادية على الساعة  شرةع وستةمن سنة ألفين  فيفري من شهر  التاسعة والعشرون  اإلثنينإنعقدت يوم 
تونس بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة  "الّسكنى"، الجلسة العامة العادية لشركة صباحا عشرة

 12خ ـبتاري 01دد ـع التونسية بالرائد الرسمي للجمهوريةوذلك بدعوة من مجلس اإلدارة عن طريق إعالن نشـر 
 .2102فيفـري  01بتاريخ   « Le Temps »و "الصباح" يدتيوبجر  2102 فيفري 

حضور وّقـع عليها المساهمون الحاضرون أو وكالئهم مشهودا فيها من مكتب الجلسة  ورقةوقد تـّم إعداد 
 .العامة بصحة هذا التوقيع والتي ستودع بالمقر اإلجتماعي للشركة

 .العـامة مكتبهــا الجلسـةثم كونت 
دمحم  السيدينن الحاضرون ـعيّ و يس مجلس اإلدارة ـالجلسة العامة بوصفه رئ نور الدين بن حسنيد ـالس ترّأس

قبال  الّلذين البنك الوطني الفالحيممثل  المنصف ميليو الشركة العقارية وللمساهماتممثل  شواشيالسفيان 
 .مـن لألسهـذلك كمدققي

 .كاتبا للجلسـة دمحم علي عّيـادكما عّينت الجلسة العامة وبإقتراح من رئيسها، السيد 
 من اسهم 2666.66.3تبّين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمتلكون  وقد

توفر النصاب القانوني ويمكن للجلسة  وبذلك ،72,48%، ما يمثل سهم مجموع رأس مال الشركة ..06.0.60
ّتخاذ قرارات تكون سارية المفعول  .العامة العادية النظر في جدول أعمالها وا 

 :التاليةثم وضـع رئيـس الجلسة العامة على ذّمـة المساهمين الحاضرين الوثائق 
 .العقد التأسيسي للشركةنسخة من   ((11

 .ا إعالن الدعوةمالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدتين التي نشر فيه  ((22

 .ورقة الحضور  ((33

 .يــنفوضكــيل الماتو   ((44

أن الوثائق الالزمة وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة  الحاضرين رئيس الجلسة العامة مأعل كما
 .ةـّدة القانونيّ ـول المـط

 :على النحـو التالــي األعمـالدول ـثم ذّكـر بج
 .إستقالـة مراقـب الحسـابات الثاني للشركـة  ..11

 .تعيـين مراقـب حسـابـات ثانـي للشركـة  ..22
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 :وذلك على الّنحو الّتالـي تللتصويتبادل اآلراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات  بعدو 

باقتراح من مجلس اإلدارة، قررت الجلسة العامة العادية قبول إستقالة مراقب الحسابات  :القــرار األول
 .الثاني للشركة السيد فتحـي سعيـدي

 .باإلجمـاعتمت المصـادقة على هــذا القــرار 

الممثلة من  "تونس KPMGم ب ز  فشركة "قـررت الجلسة العامة العادية تعيـين  :الثــانـيالقــرار 
النيابّيـة للسيد مـّدة لبقية الكمراقب حسابات ثاني للشركة وذلك  المنصف بوسنوقة الزّموري طرف السيد 

 .3.06الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبّية  تنتهي بإنعقاد فتحي سعيدي التي

 .باإلجمـاعتمت المصـادقة على هــذا القــرار 

للقيام بكل إيداع أو نشر  للممثل القانوني للشركةتخول الجلسة العامة العادية كل الصالحيات  :الثـالـثالقــرار 
 . كلما إقتضى األمر ذلك

 .باإلجمـاعتمت المصـادقة على هــذا القــرار 

 .منتصف النهـاراء جدول األعمـال رفعت الجلسـة علـى الساعـة ـإنتهـوب
 
 

 ـبـالكـات     ـمــاألسهمدقـقـي     سـالرئيـ
 

 

 

 

 

 

 

 الموافـقة علـى قبـول مهـام

 مـراقـب حسـابـات

 ه الجلسةذكما ورد بالقرار الثاني له

 

 بوسنوقـة الزّمـوريالمنصف 
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