
 

 

قد أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. عن تأييدها من قبل كل من أي أس أس و جالس لويس فيما يخص 

 اجتماع الجمعية العامة العادية المرتقبة

لويس بتصويت المساهمين على القرارات لزيادة عقد القرض الدوار الحالي و  يوصي كل من أي أس أس و جالس

 المصادقة على تعديالت مجلس اإلدارة

 

"( )البورصة الشركة" أو "جي تي أتششركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. )" تعلن – 2018مايو  21القاهرة 

"( وشركة أي أس أسإنستتيشنال شيرهولدر سيرفيز أنك. )"( شركة مساهمة مصرية، بأن شركة  GTHE.CAالمصرية:

قد أصدروا  –وهم من الشركات المستقلة الرائدة في مجال االستشارات بالوكالة  -"( جالس لويسجالس لويس & كو. )"

مة في اجتماع الجمعية العا القرارينتقارير إلى عمالئهم الرئيسين يوصون بها تصويت مساهمين جي تي أتش على كال 

 .2018مايو  30العادية لجي تي أتش والمقرر انعقاده في 

 من احتياجاتها تلبية على الشركة سيساعد أن القرض الدوار" فإن شركة أي أس أس توصلت إلى وتحليالً للقرار األول،

 القرار، هذا بخصوص الشركة قدمته الذي المنطقي واألساس لإلفصاح الكافي إلى نسبةً . القصير المدى على النقدية التدفقات

 ". مضمون الدعم فإن

تحث جي تي أتش المساهمين على التصويت في أقرب وقت ممكن على كال القرارين لجدول أعمال الجمعية العامة العادية 

 لضمان تمثيل أسهمهم، فيما يلي النص الكامل لقرارات جدول األعمال المقرر عرضه على الجمعية العامة العادية:

 فيون شركة مع الحالي الدوار القرض لعقد أمريكي دوالر مليون 100 تبلغ مؤقتة زيادة في الشركة للدخو الترخيص .1

 المبالغ على% 9.80 بواقع عائد ذلك، في بما) - الحالي الدوار التسهيل لعقد واألحكام الشروط بذات. في.بي هولدنجز

 المؤقتة الزيادة إنتهاء تاريخ بإستثناء -( التزام كرسوم المسحوبة غير المبالغ على سنوياً % 0.25 و السنة في المسحوبة

 100 البالغة المؤقتة الزيادة إستخدام الشركة تعتزم. فيها الدخول تاريخ من أشهر ستة عن تزيد ال مدة في تستحق والتي

 في المستحق األجل قصير القرض سداد الحصر، دون ذلك في بما للشركة، العامة األغراض في أمريكي دوالر مليون

 .2018 يونيو 15

 ثالث لمدة اإلدارة مجلس تعيين مدة تجديد و تاريخه حتى اإلدارة مجلس على طرأت التي التعديالت على المصادقة .2

 .2018 مايو 30 من تبدأ سنوات

 

الجمعية العامة العادية أو الحاجة للمساعدة خالل  وفي حالة وجود أي استفسارات أخري للمساهمين فيما يخص إجتماع

 .عالقات المستثمرينالتصويت على أسهمهم، برجاء التواصل مع قطاع 

 بيانات مديرة قطاع عالقات المستثمرين 

 عجايبي نها

 المستثمرين عالقات مديرة

 + 201222490284تليفون: 

 IR@gtelecom.comالبريد اإللكتروني: 

 .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 االول الربع خالل عميل مليون 102 من أكثر إلى إتش تي جي وصلت. وبنجالدش وباكستان بالجزائر الهواتف بشبكات

 ( GTHE.CA) رمز تحت المصرية البورصة في اتش تي جي أسهم تتداول. 2018 عام


