2018  يوليو3 امستردام

Amsterdam, 3 July 2018
Global Telecom Holding S.A.E. ("GTH")
(EGX: GTHE.CA), an Egyptian joint stock
company, today announces that it has
received an offer from VEON Ltd. (“VEON”)
to acquire its assets in Pakistan (Jazz and its
associated operations) and Bangladesh
(Banglalink) for a total gross consideration of
USD 2,550 million.

.م.م.تعلن شركة جلوبال تليكوم القابضة ش
)GTHE.CA :("الشركة") (كود البورصة المصرية
وهي شركة مساهمة مصرية انها تلقت عرض من
شركة فيون ليميتد ("فيون") لشراء األصول المملوكة
للشركة في (شركة جاز والعمليات التابعة لها) وفي
2550بانجالديش (شركة بانجاللينك) مقابل سعر
.مليون دوالر أمريكي

The Board of directors of GTH is analyzing
the offer.

.ويقوم مجلس اإلدارة حاليا ً بدراسة العرض
تنبيه

Disclaimer
This announcement contains forwardlooking statements.
Forward-looking
statements are statements that are not
historical facts, and include statements
relating to, among other things, the potential
benefits of the transaction described above.
Forward-looking statements involve inherent
risks, uncertainties and assumptions,
including, without limitation, the possibility
that the transaction described above may
not materialize as expected, or at all. If such
risks or uncertainties materialize or such
assumptions prove incorrect, actual results
could differ materially from those expressed
or implied by such forward-looking
statements and assumptions. The forwardlooking statements contained in this
announcement are made as of the date
hereof, and the Company expressly
disclaims any obligation (except as required
by applicable law or regulatory obligation
including under the rules of the Egyptian
Exchange) to update or correct any forwardlooking statements made herein due to the
occurrence of events after the issuance of
this announcement.

 وهذه.يحتوي هذا البيان على تقديرات مستقبلية
التقديرات المستقبلية ليست ذات وقائع تاريخية وتشمل
هذه التقديرات فيما تشمل فوائد الصفقة الوارد بيانها
 وتحوي التقديرات المستقبلية مخاطر وشكوك.أعاله
وافتراضات كامنة تشمل على سبيل المثال ال الحصر
احتمالية عدم تنفيذ أو اكتمال الصفقة الوارد بيانه أعاله
إذا تحققت هذه المخاطر أو الشكوك او ثبت عدم صحة.
 فإن النتائج الحقيقية قد تختلف،تلك اإلفتراضات
ً جوهريا ً عن تلك النتائج المعبر عنها صراحة أو ضمنا
.في تلك التقديرات المستقبلية وتلك اإلفتراضات
التقديرات المستقبلية التي يحتوي عليها هذا البيان تم
 وتبرئ الشركة،إعدادها في التاريخ المحدد بهذا البيان
صراحة مسئوليتها والتزامها عن تصحيح أو تجديد أي
تقديرات مستقبلية مذكورة في هذا البيان نتيجة لوقوع
أحداث الحقة على نشر هذا البيان باستثناء ما هو ملزم
للشركة طبقا ً للقوانين والقرارات السارية بما فيها قواعد
.البورصة المصرية

بيانات االتصال
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