إعالن إلى مساهمي شركة كازينو لبنان شركة صاحبة امتياز مساهمة لبنانية
المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم  856بعبدا

ومقسم إلى  0034333سهما
رأسمالها  /004,3343334333/ليرة لبنانية  ،مدفوع بكامله
ّ
قيمة السهم الواحد  /,5،333/ليرة لبنانية.
تذكر شركة كازينو لبنان حملة أسهمها لحامله بوجوب استبدال اسهمهم لحامله بأسهم إسمية ضمن المهلة التي تنتهي في ،8112/11/3عمال"

بأحكام القانون رقم  ،8112/57وذلك حرصا" على الحفاظ على مساهمتهم في الشركة.
وتذكر شركة كازينو لبنان بأن عملية االستبدال تتم على الشكل التالي:

 -1تبدأ عملية استبدال األسهم من أسهم لحامله إلى أسهم إسمية بتاريخ 8115/9/2

 -8تتم عملية استبدال من أسهم لحامله إلى أسهم إسمية عبر المصارف والمؤسسات المالية بواسطة شركة مركز حفظ ومقاصة
األدوات المالية للبنان والشرق األوسط – ميدكلير ش.م.ل.

 -3تقوم شركة ميدكلير بإعالم المصارف والمؤسسات المالية ببدء عملية االستبدال والخطوات الالزم إتمامها.

 -4على المساهم إعطاء التعليمات للمصرف أو المؤسسة المالية التي يتعامل معها إلجراء عملية االستبدال على أن يسلم أسهمه
للمصرف مقابل إيصال من المصرف باستالمها .في حال رغب المساهم بتسجيل تلك األسهم على اسم شخص آخر عليه تسليم

هذه األسهم إلى هذا الشخص اآلخر الذي بدوره يقوم بمتابعة عملية اإلستبدال لدى المصرف أو المؤسسة المالية التي يتعامل

معها.

 -7تقوم المصارف أو المؤسسات المالية التي قد تلقت تعليمات من عمالئها بإبالغ شركة ميدكلير بغية إتمام عملية إستبدال السهم
لحامله بسهم إسمي.

 -2تقوم شركة ميدكلير بإستالم األسهم لحامله والغائها وتحولها الى أسهم إسمية وتصدر افادات بملكية أسهم إسمية بإسم المساهم
وبعدد األسهم المملوكة منه .تسلم تلك االفادات الى المصارف أو المؤسسات المالية التي بدورها تقوم بتسليمها الى زبائنها

مساهمي كازينو لبنان وبها يكون المساهم قد اتم عملية االستبدال.

ابتداء من  ،8115/11/3ال يمكن للشركة أن تعين أعضاء مجلس
 -5بعد مرور سنة على صدور القانون رقم  ،8112/57أي
ً
إدارة من المساهمين حاملي أسهم لحامله ،وال أن تدفع لهم أنصبة األرباح وال أن تجيز لهم حضور الجمعيات العمومية لحين

تحويل أسهمهم الى أسهم إسمية.

المحولة إلى
 -6في حال لم يتم تحويل األسهم من أسهم لحامله إلى أسهم إسمية بتاريخ  ،0316/11/0تنتقل األسهم غير
َّ
أسهم إسمية حكما مملوكة من الدولة اللبنانية وفقا ألحكام القانون .0318/05
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