
 

 

 اتفاقية القرض القائمة. مدكوم القابضة ش.م.م عن تعلن شركة جلوبال تيل

 :EGX)( "الشركة" أو "جي تي اتش")كوم القابضة ش.م.م جلوبال تيلشركة اليوم  تعلن –( 2017ديسمبر 10) أمستردام

GTHE.CA)القرض القائمة قصيرة  تفاقيةإل"( اتفاقية التعديل")تعديل إبرام اتفاقية عن  مصرية،مساهمة شركة  ، وهي

 تقوم(. "اتفاقية القرض"دوالر امريكي ) 200.000.000 بنك بمبلغ وقدرهجي  وأي انتي بنك يساالجل بدون ضمان مع 

 بقييس .2018يونيو  15حتى  2017ديسمبر  15تفاقية القرض من مد مدة إب ، باإلضافة إلى أمور أخرى،إتفاقية التعديل

مملوكتين بالكامل ابعتين شركتين تقبل  من القرض اتفاقية ضمان يستمر وسوف ،سعر ليبور زائد% سنوياً 5.00 الفائدة معدل

جي فإن  ،إلى ذلك باإلضافة)( ليمتد فينشرز كومتيلوشركة  ليمتد باكستان كميونيكاشمنز سيرليو إنترناشونالشركة للشركة )

فيما يتعلق بالتزامات  بنك و أي ان جي بنك كل من سيتي ضمان لدعم. بتقديم قيام شركة فيون هولدنجز بي.فيتي اتش تتوقع 

 لشركة الخاضعة التفاقية التعديل.(ا

 التقديرات المستقبلية 

فيما ليست ذات وقائع تاريخية وتشمل هذه التقديرات وهذه التقديرات المستقبلية  .تقديرات مستقبلية علىيحتوي هذا البيان 

المستقبلية على مخاطر كامنة والشكوك  وتشتمل التقديرات ،يتعلق بمواد ضمان الدعم من شركة فيون هولدنجز بي.في.

، فإن النتائج الحقيقية قد تختلف ثبت عدم صحة تلك اإلفتراضات اوالشكوك  إذا تحققت هذه المخاطر أو. واالفتراضات

جوهرياً عن تلك النتائج المعبر عنها صراحة أو ضمناً في تلك التقديرات المستقبلية وتلك اإلفتراضات. التقديرات المستقبلية 

تحديث عن  نبهت الشركة صراحة عن مسئوليتهاوقد التي يحتوي عليها هذا البيان تم إعدادها في التاريخ المحدد بهذا البيان، 

 .أو تصحيح أي تقديرات مستقبلية واردة في هذا البيان بسبب أحداث وقعت بعد صدور هذا البيان

 

 .جي تي اتشنبذة عن 

ً  رائدة اتصاالت شركة وهي فيون، قبل من٪ 57.7 بنسبة مملوكة إتش تي جي أن  الهواتف الشبكات سوق مجال في تعمل دوليا

 إتش تي جي وتعمل مليون، 400 لحوالي الترخيص بموجب السكان عدد بلغ وقد. وأسيا أفريقيا في عالي نمو ذات أسواق في

 من الثالث الربع خالل عميل مليون 99 من أكثر إلى إتش تي جي وصلت. وبنجالدش وباكستان بالجزائر الهواتف بشبكات

 ( GTHE.CA) رمز تحت المصرية البورصة في اتش تي جي أسهم تتداول. 2017 عام

 تصالالابيانات 

 عالقات المستثمرين 

 عجايبي  انه

ir@gtelecom.com 
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