
إعــالم باجتماع 

مشروع القرارات

إن السادة مساهمي شركة كوسومار، شركة مساهمة رأسمالها 944.871.430 درهم، املقسم إلى 94.487.143 سهم ذات 10 دراهم كقيمة إسمية للسهم الواحد، هم مستدعون 
حلضور اجلمعية العامة العادية التي ستنعقد بكيفية استثنائية  مبقر الشركة الكائن 8، زنقة املعتمد بن عباد،  الدار البيضاء:

بهدف التداول والبت يف جدول األعمال اآلتي:
 تقرير مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العامة؛

 توزيع الربيحات االستثنائية؛
 تفويض الصالحيات.

يجب على مالكي األسهم للحامل أن يودعوا أو أن يعملوا على اإلرسال بواسطة بنكهم إلى مقر الشركة، خمسة (5) أيام قبل انعقاد االجتماع، الشهادات التي تعاين تقييدها يف 
حساب لدى وسيط مالي معتمد.

يجب على مالكي األسهم اإلسمية أن يكونوا مقيدين مسبقا يف حساب، إما إسميا صرفا أو إسميا خاضعا إلدارة، خمسة (5) أيام قبل االجتماع، وسيقبلون يف هذه اجلمعية 
مبجرد إثبات هويتهم.

املساهمون احلاضرون يف اجلمعية العامة يشاركون بأسمائهم اخلاصة يف التصويت على مشاريع القرارات املعروضة عليهم. ميكنهم أيضا أن يشاركوا يف هذا التصويت بإسم 
املساهمني املمثلني تبعا لإلجراءات احملددة فيما يلي. وأخيرا فإن املساهمني الذين لم يتمكنوا ال من املشاركة يف هذه اجلمعية، وال أن يعملوا على متثيلهم بواسطة مساهم آخر، 

ميكنهم أن يشاركوا يف التصويت بواسطة استمارة التصويت باملراسلة.

القـــرار األول
إن اجلمعية العامة وهي تستعمل اإلمكانية املخولة لها حسب املادة 333 من القانون 95-17، وباقتراح من مجلس اإلدارة، تقرر الوضع رهن التوزيع بصفة استثنائية ملبلغ إجمالي 

قدره 661.410.001,00 درهم املقتطع من حساب «االحتياطات االختيارية».

القـــرار الثاني
على إثر القرار أعاله، عملت اجلمعية العامة على حصر هذا التوزيع االستثنائي يف مبلغ سبعة (7) دراهم عن كل سهم واحد.

ستوضع هذه الربيحة رهن األداء تبعا للكيفيات املنصوص عليها يف التنظيمات السارية، ابتداء من 02 شتنبر 2020. 

القــرار الثالث
تخول اجلمعية العامة جميع الصالحيات  حلامل نسخة أو مستخلص من هذا احملضر قصد القيام باإلجراءات القانونية.

التصويت بالتوكيل:
املساهمون الذين تعذر عليهم احلضور يف هذه اجلمعية، ميكنهم أن يعملوا على متثيلهم بواسطة شخص آخر عبر القيام بتوقيع تفويض ميكن حتميل منوذجه من موقع األنترنيت 
لكوسومار: www.cosumar.co.ma يجب أن يكون التوكيل مرفوقا بالشهادة األصلية مللكية األسهم، املسلمة من الهيأة الوديعة لهذه األسهم، و يجب أن تكون إما مبعوثا بها 

بواسطة البريد املضمون مع اعتراف بالتوصل، إما مودعة مقابل اعتراف بالتوصل، إلى مقر شركة كوسومار، يومني إثنني (2) على األقل قبل يوم انعقاد اجلمعية العامة.

التصويت باملراسلة:
املساهمون الذين تتعذر عليهم املشاركة يف هذه اجلمعية ميكنهم التصويت بواسطة استمارة التصويت باملراسلة و ميكن حتميل هذه االستمارة من موقع األنترنيت كوسومار: 
www.cosumar.co.ma. إن استمارة التصويت باملراسلة اململوءة ملئا صحيحا، املوقعة واملختومة عند االقتضاء، بالنسبة للمساهمني األشخاص املعنويني، يجب أن تكون 
مرفوقة بالشهادة األصلية املسلمة من طرف الهيأة الوديعة لألسهم و يجب إرسالها إلى مقر الشركة الكائن 8، زنقة املعتمد بن عباد - الدار البيضاء، إما بالبريد اإللكتروني 
k.bourezgui@cosumar.co.ma، وإما ببريد مضمون مع اعتراف بالتوصل، أو مودعة مقابل اعتراف بالتوصل، إلى مقر شركة كوسومار، يومني إثنني (2) على األقل قبل 

يوم انعقاد اجلمعية العامة.
كل استمارة غير مرفقة بأصل شهادة ملكية األسهم و/أو غير مستلمة داخل األجل احملدد أعاله، لن تؤخذ بعني االعتبار للتصويت على القرارات. 

اعتبارا للظرفية احلالية املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية  جلائحة (COVID 19)، فقد تنعقد اجلمعية، إن كان ذلك ضروريا، بواسطة وسائل التواصل بالصوت و الصورة طبقا 
للمقتضيات النظامية والقانونية يف هذا املجال.

املرجو من املساهمني الراغبني يف املشاركة بواسطة وسائل التواصل بالصوت و الصورة االتصال بالسيدة خديجة بورزكي بالرقم الهاتفي التالي: 06.00.04.90.79.
طبقا للمادة 121 من القانون 95-17 كما مت تعديله وتتميمه، إن طلبات تقييد مشاريع القرارات يف جدول األعمال التي تقدم بها املساهمون املالكون للنسبة املائوية من األسهم 
املنصوص عليها يف املادة 117 من القانون 95-17، يجب إرسالها من طرف املساهمني إلى مقر الشركة بواسطة رسالة عبر البريد املضمون مع اعتراف بالتوصل، داخل أجل 

عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعـالم.
يحق لكل مساهم أن يطلع يف مقر الشركة أو عبر موقع األنترنيت لكوسومار www.cosumar.co.ma على املستندات الواجب االطالع عليها طبقا للمادتني 121 مكرر و 141 

من القانون 95-17 كما مت تعديله وتكميله.
مجلـس اإلدارة

كيفيات املشاركة يف اجلمعية العامة:

كيفيات التصويت يف اجلمعية العامة:

يوم األربعــاء 5 غشت 2020 على الساعة العاشرة صباحا
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