
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

CAP MISSION

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بإعالن متعدد القراراتMISSION CAP سيتم نشره 
بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5621 بتاريخ 22/07/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5621

بتاريخ : 22/07/2020

  CAP MISSION ذات شركة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد رأسمالها:50.000،00

درهم مقرها االجتماعي: 332 شارع
ابراهيم الروداني ,رقم 6 ,معاريف -
20330 رقم التقييد في السجل
التجاري: 297615 -الدار البيضاء

بمقتضى الجمع العام االستثنائي
المؤرخ في 17 فبراير 2020 و 18

CAP فبراير 2020 لشركة
MISSION القرارات اتخاذ تم

التالية: تفويت السيد علي النشناش
175 حصة اجتماعية التي يملكها

CAP -في رأس مال شركة
MISSION إسمية بقيمة

100،00 درهم لفائدة السيد
احمد النشناش تحويل الشكل

القانوني للشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد إلى شركة ذات مسؤولية

محدودة- تعيين السيد احمد
النشناش كمسيرا ثانيا للشركة-

إنشاء فرع في 26 زنقة ابن
طفيل،20340 الدار البيضاء-
تحويل المقر اإلجتماعي للشركة

إلى 52 شارع عبد المومن،
ستوديو رقم 4 إقامة

المنار،20250 الدار البيضاء- ـ
توسيع نشاط الشركة بإضافة

األنشطة التالية:"وسيط و ميسر
لتنظيم دورات تعليمية بين أولياء

أمور الطالب من جهة و المعلمين و
غيرهم من المقاولين الذاتيين من
جهة أخرى ـ رفع رأسمال الشركة

إلى 500.000،00 درهم من خالل
دمج الحساب الجاري المرتبط
بالسيد علي النشناش بمبلغ

292.500،00 درهم مما أدى إلى
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5621

بتاريخ : 22/07/2020

إنشاء 2.925 سهم صادرة
بقيمة إسمية 100 درهم و من
خالل إنشاء و إصدار ما يعادل
1575 سهما اجتماعيا جديدا
بقيمة إسمية تساوي القيمة

اإلسمية الحالية أي 100 درهم
لكل سهم مكتتب بالكامل من
قبل السيد احمد النشناش الذي

قام بدفع مبلغ نقدي قدره
157.500،00 درهم مقابل

اإلكتتاب إعادة صياغة النظام
األساسي للشركة- تم اإليداع

القانوني بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2020

تحت رقم 736528
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