
المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

GEOMEDIA 

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بإعالن متعدد القراراتGEOMEDIA الخاصة الرسمية بالجريدة سيتم  

 سيتم نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية عدد 5647 بتاريخ 20/01/2021

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5647

بتاريخ : 20/01/2021
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FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées 

royales 28 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

GEOMEDIA
 شركة مساهمة، رأسمالها

10.899.300 درهم
 المقر الرئيس: 17، زنقة ديسكمود،

الدارالبيضاء
السجل التجاري عدد 135.803

التعريف الضريبي رقم 1101838
 رقم التعريف الموحد للمقاولة
000028032000027

التقليص من رأس المال
والزيادة في رأس المـال

 أوال: قرر مساهمو شركة جيوميديا
 .geomedia s.a .ش.م

:بتاريخ 21/12/2020 ما يلي
 التقليص من رأسمال الشركة بمبلغ  
 7.266.200 درهم من أجل تسوية
 جزئية للخسائر المتراكمة، تحت الشرط

 الواقف إلنجاز الزيادة في رأس المال من
 خالل تقليص عدد األسهم واعتماد

 36.331 سهم جديد عوض
 108.993 سهم بقيمة 100 درهم
 للسهم الواحد، بقيمة اسمية مماثلة
 مخصصة، للمساهمين بنسبة سهم

.جديد واحد عن كل ثالثة أسهم قديمة
 الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ   ·

 969.000 درهم لنقله من
 3.633.100 درهم إلى 4.602.100
 درهم عن طريق إنشاء وإصدار 9.690
 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 100
 درهم للسهم الواحد، مع عالوة إصدار

 بقيمة 725.593 درهم للسهم الواحد
 أي ما يعادل عالوة إصدار إجمالية قدرها

 7.031.000 درهم يتم تحريرها
بالكامل نقدا عند االكتتاب؛

 ثانيا: تم إنجاز التصريح باالكتتاب والدفع
.بتاريخ 27/12/2020

 ثالثا: قام مجلس اإلدارة في جلسته
 المنعقدة في 28/12/2020

 بالمصادقة واإلشهاد على اإلنجاز النهائي
 للزيادة في رأس المال بمبلغ 969.000

 درهم وبالتالي بتعديل الفصل 6 من
 النظام األساسي الذي يصبح بالتالي

 محددا في مبلغ 4.602.100 درهم
 ُمَقسما إلى 46.021 سهما من فئة

.100 درهم للسهم الواحد
 رابعا: تم اإليداع القانوني لدى كتابة

 الضبط بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء
 بتاريخ 31/12/2020 تحت عدد

760113.
للخالصة والتذكير

مجلس اإلدارة
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