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 تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على المذكرة اإلعالمية المتعلقة بتأسيس 

 GroDesto Innovation spaعن طريق اللجوء العلني لالدخار، لشركة ذات أسهم المسماة 

 .ينار جزائريمليون د 022برأس مال قدره  

 

 

 

المتعلقة ، تأشيرتها على المذكرة االعالمية 7277أفريل  72منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بتاريخ 

عدد األسهم ، GroDesto Innovation spaبتأسيس عن طريق اللجوء العلني لالدخار، لشركة ذات أسهم المسماة 

حيث أن رأس المال الشركة المراد تكوينه . دينار لكل سهم 0222سهم بقيمة اسمية  722.222إصدارها التي سيتم 

 .دينار جزائري هو مليون 722

 
 

 

 :هي أسهم عادية واسمية مقسمة إلى فئتين GroDesto Innovation spaإّن أسهم شركة 

 

إلى  0سهم مرقمة من ( 23.222)وتتكون من خمسة وسبعين ألف ( ٪ من رأس المال52.3( )أ)لفئة األولى  

 مع حقوق تصويت مزدوجة لعدد األسهم المملوكة؛ 23.222

 

سهم مرقمة من ( 073،222)وتتكون من مائة وخمسة وعشرين ألف ( ٪ من رأس المال57.3)الفئة الثانية ب  

والتي يساوي عدد حقوق التصويت فيها عدد األسهم المملوكة ولها امتياز اكتتاب  722،222إلى  23،220

 .ذات أولوية، لألسهم أو السندات الجديدة التي سيتم إصدارها
 

متضمنة إمكانية اإلغالق المبكر قبل انتهاء هذه الفترة  7277أوت  50ماي إلى  3تتاب في األسهم من تحدد فترة االك

 .في حالة االكتتاب الكامل

 

الحد األدنى لعدد األسهم التي . االكتتاب في األسهم الخاصة بهذا اإلصدار مفتوح لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين

تُلفُت اللُجنة إنتباه المكتتبين بأنهم يخضعون لاللتزام باالحتفاظ بأسهمهم . سهًما 073يمكن االكتتاب فيها للشخص هو 

 .من تاريخ تسجيل الشركة في المركز الوطني للسجل التجاري( 27)لمدة عامين 
 

 

هي عبارة عن منصة لوجستية إلدارة وتوزيع المنتجات ذات االستهالك  GroDesto Innovation spaإّن شركة  

، عن 7270أغسطس  07، الصادرة في "مشروع مبتكر"حيث حصل هذا المشروع على عالمة . الجزائرالواسع في 

رأسها الوزارة المنتدبة لدى ت، التي "أعمال حاضنة"و " مشروع مبتكر"و " شركة ناشئة»اللجنة الوطنية لمنح عالمة 

 .الناشئة مؤسساتباقتصاد المعرفة وال ةالوزير األول، المكلف
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