بيان صحفي
تستقبل بورصة الدار البيضاء يومه اجلمعة  11ماي ،منتوج ا ّدخار جديد .اكتتب هذا املنتوج اخلاص بتوزيع مردود منتظم من مداخيل اإليجار أزيد من
 1 300مساهم جديد.

دخول منتوج مبتكر إلى بورصة الدار البيضاء ،يسعى إلى توزيع إيجارات منتظمة
تعتبر شركة  Immorente Investأ ّول منتوج مدرج في بورصة الدار البيضاء ،مستوحى من منوذج  REIT- Real Estate Investment Trustsفي البلدان
األجنلو سكسونية ،ومن ( SIICشركات االستثمار العقارية) في فرنسا ،ومن  OPCIحسب القانون رقم  70-14باملغرب .وهذا املنتوج يسمح للعموم
واملستثمرين اخلصوصيني واملؤسساتيني ،بالولوج إلى نوع من اال ّدخار يسعى لتقدمي مدخول منتظم من اإليجار.
املقدر ب  400مليون درهم ،أن يرفع من حجم البرنامج االستثماري ل  Immorente Investألكثر من  700مليون درهم في أفق  ،2020وأن
ومن شأن هذا التمويل
ّ
يسمح بالتالي للشركة بتعزيز أصولها العقارية املهنية املوجهة لإليجار ،وأن يخلق ملستثمريها توزيعا منتظما ملداخيل اإليجار.

استثمارات عقارية متنوعة وبجودة عالية من أجل توزيع مداخيل منتظمة
وتبعا لعملية اإلدراج ،ستعمل  Immorente Investعلى استثمار مبلغ يقارب زيادة رأسمالها في ممتلكات عقارية مهنية ذات جودة عالية .يذكر أن هذه
العقارات ثم كراؤها مسبقا ملستأجرين ،فاعلني اقتصاديني ،وطنيني ودوليني مشهورين.
قدر بحوالي  300مليون درهم:
هذا ،ووستتم ّلك الشركة في  2019عددا من املمتلكات العقارية اجلديدة مببلغ استثماري إضافي ي ُ ّ
• مصنع «فوريسيا»  Faureciaاملتواجد باملنطقة احلرة بالقنيطرة
• مكاتب متواجدة ب «مارينا» الدار البيضاء ،واملستأجرة من طرف شركة «هواوي» Huawei
• املساهمة في مشروع جتاري وفندقي بشارع املسيرة اخلضراء بالدار البيضاء ،مؤجر لعدد من العالمات التجارية الكبرى مثل  H&Mو  Starbucksو B&B
...Hotels
هذا ،وستواصل الشركة برنامجها االستثماري عبر مت ّلك عقارات جديدة قيد الدراسة ،للوصول إلى ما يفوق  700مليون درهم في أفق .2020

العديد من امل ّدخرين واملستثمرين ينخرطون إلى جانب منتوج  Immorente Investالهادف إلى توزيع مدخول منتظم
مدخر ومستثمر ،منهم  9شركات إدارة و 8شركات
جذبت عملية الولوج للبورصة ،عبر الزيادة في رأسمال  ،Immorente Investأكثر من  1 300مكتتب بني ّ
تأمني وصناديق تقاعد .كما متّ اجناز العملية باالكتتاب الكامل جلميع األشطر املقترحة.
وقد متّ إجناز العملية بطريقة تسمح أوال بعرض عائم يقدر ب  300مليون درهم لالكتتاب من طرف مدخرين خواص (الشطر األول) ،ومستثمرين مؤهلني
(الشطر الثاني) ،كما تسمح ثانيا بحجز شطر خاص بعدد محدود من املستثمرين امللتزمني مبيثاق مساهمة ميتد لفترة ال ّ
تقل عن ثالث سنوات ( الشطر
الثالث).
• الشطر األول ،ويخص املستثمرين اخلواص ،وميثل  25 %من العرض ،اكتتب فيها  1 266شخص في حدود  164مليون درهم ،أي 1.64مرة مبلغ الشطر.
إ ّن اهتمام املستثمرين اخلواص وعددهم ،هو في مستوى أهداف العملية ،بالنظر إلى ميزة التوزيع املنتظم للمداخيل على رأس ّ
كل سنة.
ويهم املستثمرين املؤسساتيني واملؤهلني ،وميثل  50 %من العرض ،اكتتب فيها  55مستثمر في حدود  286مليون درهم ،أي  1.43مرة مبلغ
• الشطر الثاني،
ّ
الشطر.
إ ّن نتائج الشطرين  1و  ،2بحجمهما البالغ  450مليون درهمّ ،
تؤكد جناعة استراتيجية فتح رأسمال الشركة للمدخرين واملستثمرين للسماح لهم بالولوج
لهذا املنتوج اجلديد.
• الشطر الثالث ،وميثل  25 %من العرض ،واخلاص بعدد محدود من املستثمرين املؤسساتيني ،كان موضوع اكتتاب  3مستثمرين مؤهلني في حدود  110مليون
درهم.
إ ّن مشاركة مساهمني جدد ،برسم الشطر الثالث ،إلى جانب املساهمني التاريخيني ل  ، Immorente Investمن شأنه أن يسمح بتكوين مجموعة مساهمني
قارة ،جتمع  36.3 %من الرأسمال ،كما يبرز التزامهم على املدى الطويل مع .Immorente Invest

مجموعة املساهمني القارة تتع ّزز بالولوج إلى البورصة ،والعائم يسهل سيولة األسهم
على إثر عملية الولوج إلى البورصة ،عبر الزيادة في رأسمال  ،Immorente Investأضحى رأسمال الشركة مكوننا من  5مساهمني قارين ميثلون  36.3 %من
الرأسمال الشركة.
ومن بني املساهمني القارين ،تؤكد «أكسا تأمني املغرب»  ،AXA Assurance Marocاملساهم التاريخي ل  Immorente Investالتزامها إلى جانب الشركة في
العملية ليرفع مساهمتها إلى ما يفوق  16 %من الرأسمال الشركة.
يسر سيولة أسهم .Immorente Invest
ومن جهته ،يبلغ عائم الشركة حوالي  63.7 %من الرأسمال ممّا ي ُ ّ

