أهمية اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة لمد مدة القرض المعبري الدوار
التصويت على االقتراح لتلبية االحتياجات النقدية للشركة قصيرة األجل
السادة المساهمين:
قمنا مؤخرا ً بنشر معلومات تتعلق بإجتماع الجمعية العامة العادية القادمة لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.
("الشركة") ،المقرر انعقادها يوم  15نوفمبر .2018
ان تصويتكم في غاية األهمية في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة وان مجلس اإلدارة يقترح على المساهمين
الموافقة على مد القرض المعبري الدوار.
في اجتماع الجمعية العامة العادية ،سيتم طلب المساهمين للتصويت على المقترح التالي المحدد:
"الترخيص بمد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ  100مليون دوالر أمريكي ،والذي يستحق في  30نوفمبر
 2018لمدة ثالثة أشهر وتفويض مجلس اإلدارة بالمد لفترتين متتالتين ،بحد أقصي ثالثة أشهر لكل فترة استحقاق".
كخلفية لهذا األمر ،ان مساهمي األقلية بالشركة ،قد سبق ووافقوا على االقتراح بالترخيص بالقرض المعبري الدوار في
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  31مارس  2016وتمت الموافقة بأغلبية كبيرة لزيادة القرض المعبري الدوار
البالغ  100مليون دوالر أميركي في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  30مايو  2018بنسبة %99.997
من األصوات الحاضرة على االقتراح ،وفيون لم تصوت.
ان المقترح على الجمعية العامة العادية القادمة ،يطلب المساهمين بالموافقة على مد القرض المعبري الدوار المبرم مع
شركة فيون هولدنجز بي.في .بنفس الشروط واألحكام والتي تشمل من بين أمور أخري ،عائد بواقع  %9.80على المبالغ
المسحوبة في السنة و  %0.25سنويا كرسوم التزام.

ان المد سوف يكون لمدة ثالثة أشهر فقط وكذلك سيتم منح مجلس اإلدارة السلطة للمد ،إذا لزم األمر ،لفترتين إضافتين
بحد أقصي ثالث أشهر لكل فترة .كما يدرك المساهمون ،ان تأجيل توزيع األرباح من باكستان قد تأخر منذ يناير .2018
ونحن نتوقع بأننا سوف نكون بحاجة إلى القرض المعبري الدوار المبرم مع شركة فيون هولدنجز بي.في .حتي إتاحة
بدائل تمويلية أخرى للشركة .ونري أنه من مصلحة كافة المساهمين الموافقة على المقترح لتلبية احتياجات التدفقات
النقدية قصيرة األجل ولتجنب الشركة عدم الحصول على التمويل الكافي للقيام بدورها على مستوي الشركات القابضة.
لكم جزيل الشكر لدعمك المتواصل.

إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون معلومات إضافية أو المساعدة في التصويت عن أسهمكم ،فيمكنكم التواصل معنا
في الوقت المناسب لكم.
وتفضلوا بقبول وافر التحية،
التوقيع_______________ :
فنشنزو نشى
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
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