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تتشرف شركة  Celamin Holdingsبإعالمكم بآخر المستجدات في خصوص التحكيم المتعلق بالنزاع القائم بين
الفرع الراجع لها بالملك شركة  Celamin Limitedو شريكها التجاري  Tunisian Mining servicesفيما
يخص اإلحالة المحتالة إلى  TMSبنسبة  51%من األسهم التابعة لـ  Celaminفي رأس مال Chaktema
Phosphate SA
آطلع المحكم الفردي الواقع تعيينه من طرف الغرفة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية على المسائل
المتعلقة باإلختصاص الحكمي التي أثارتها  TMSو أصدر قرارا يقر بصحة موقف  Celaminفي خصوص
االختصاص الحكمي للمحكم و الغرفة الدولية للتحكيم .و ستتواصل إجراءات التحكيم في أصل النزاع آلسترداد
حقوق  Celaminفي  .Chaktema Phosphate SAكما رفض المحكم الفردي آختصاصه الحكمي فيما يتعلق
بـ  Chaktema Phosphate SAو لن تبقى Chaktema Phosphate SAكطرف في نطاق التحكيم في
و على الصبغة اإللزامية للقرارات ضد
أصل النزاع .و يعتبر مجلس اإلدارة أن ذلك لن يؤثر على الطلب
. TMS
و آستصدرت  Celaminبعض القرارات االستعجالية و الوقتية من لدى المحكم الفردي ضد ( TMSاستعجالي
 ASXصادر في  )2016/04/14للمحافظة على الوضع كيفما هو عليه في خصوص األسهم المتعلقة بـ
 Chaktema Phosphate SAإلى أن يتم البت نهائيا في النزاع .و تم إصدار هذه القرارات من قبل المحكم
الفردي دون المساس بأصل النزاع  .و تبقى هذه القرارات قائمة لمنع  TMSمن التصرف في أسهم و أصول
 Chaktema phosphate SAمع ضمان لفائدة  Celaminالحصول على معلومات بصفة مستمرة في
خصوص نشاط  Chaktema Phosphate SAو رخصة .Chaktema Phosphate SA
و لم تحترم  TMSهذه القرارات إلى يومنا هذا و تم تخطئتها لعدم االمتثال.
و كيفما سبق اإلعالم به سابقا و باإلعتماد على أدلة موثقة جدية تفند و تنفي  Celaminوجود أي خلل صادر عن
 Celamin Limitedو تعتبر أن اإلحالة التي تمت غير قانونية و باطلة بآنتزاع مزعوم ألسهم Celamin
 Limitedفي شركة  .Chaktema phosphate SAو تعتبر بالتالي  Celaminأنها المالكة القانونية لـ 51%
من أسهم شركة  Chaktema phosphate SAو تبقى  Celaminمصرة على مواصلة آسترجاع حقوقها في
شركة  Chaktema phosphate SAو في مشروع  Chaketmaو هي تعتقد أن فض هذا النزاع في أقرب
أجل هو في مصلحة كل األطراف وتونس وشعبها .و يمثل مشروع  Chaktema Phosphate SAنقطة إيجابية
هامة على المستوى العالمي و  Celaminتعتقد أنها األفلل إلدارة هذا المشروع لكي يحقق النمو  .و ستواصل
 Celaminإجراءاتها القانونية بتونس بما في ذلك اإلجراءات الجزائية.

