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دا، اليابان، وجنوب أفريقيا، هذا البيان ال يجوز نشره أو نقله أو توزيعه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا، كن

 .أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عمالً مخالفًا للقانون

توصيان  -الرائدتين في تقديم االستشارات بالوكالة  -" و"جالس لويس" "أي أس أس مؤسستي

شركة جلوبال تيلكوم القابضة عن طريق قدامى المساهمين لبالتصويت بالموافقة على مقترح زيادة رأسمال 

الجمعية العمومية األخرى خالل  اتمقترحالوكذلك جميع ش.م.م. خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية 

خالل اجتماع  اتمقترحالأيًضا بالموافقة على جميع "أي أس أس" مؤسسة كما توصي غير العادية، 

 2019مارس  27في  اهالمقرر انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية
 

 2019مارس  14أمستردام في 

 

شركة"( )"المجلس"( مجلس إدارة أعضاء أعلن اليوم  رائدة  اتصاالت شركةوهي  –شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. )"جي تي أتش" أو "ال

إنستتيوشنال شيرهولدر عن قيام مؤسستي  –عالميًا في وتقوم بتشغيل شبكات الهاتف المحمول في مجموعة من األسواق سريعة النمو بأفريقيا وآسيا 

توصييييييتهما  باإلبقاء على"جال. لويس" الرائدتين في مجال تقديم االسيييييتشيييييارات بالوكالة كو  لويس آند .جالوسييييييرفيك. أنأ. )"أأ أ. أ."( 

وذلأ خالل اجتماع مصييييرأ مليار جنيه  11.2لشييييركة بمبل  لرأسييييمال المصييييدر لكيادة البالموافقة على مقترح مسيييياهمين جي تي أتش بتصييييوي  

بقيمة  ةسهم جديدأ 19.278.878.442إصدار سوف يشهد أن مقترح زيادة را. المال عن طريق قدامى المساهمين  .ةالعادية المقبل العامةالجمعية 

سمية  سهم 1جنيه 0.58ا ضاً أأ أ. أ. وجال. لويسأوص  كما  .لل شركة المساهمين تصوي  على  أي ستمرارية أعمال ال بالموافقة على مقترح ا

غير العادية. وعالوة على ذلأ، أوصييييي  أأ أ. أ. المسييييياهمين بالتصيييييوي  بالموافقة على جمي   العامةة يخالل اجتماع الجمع عرضيييييهالمقرر 

العادية  العامة. ومن المقرر أن تنعقد االجتماعات الثالثة )اجتماع الجمعية ةالسيينويالجمعية العامة العادية خالل اجتماع  عرضييهاالمقترحات المقرر 

 .2019مار.  27( في يوم األربعاء الموافق ةالسنويالعامة العادية الجمعية دية واجتماع غير العا العامةواجتماع الجمعية 

خالل اجتماع  عن طريق قدامى المستتتتاهمين بالتصتتتتويت بالموافقة على مقترح زيادة رأستتتتمالالمستتتتاهمين أوصتتتتت أي أس أس وجالس لويس 

 العادية. العامةالجمعية 

العادية  امةالجمعية الع اتبالموافقة على مقترحمسيييياهمي جي تي أتش توصيييييتهما بتصييييوي  باإلبقاء على وجال. لويس  أأ أ. أ. كل من قام 

 .2019مار.  27بتاريخ  االمقرر انعقاده

بطلب موافقة الهيئة العامة  2019فبراير  10في يوم  قام  –المسييياهم الرئيسيييي  –يعلم مسييياهمي جلوبال تيلكوم القابضييية أن فيون أل تي دأ كما و

أنه من الضييرورأ  قدتنععلى التقدم بعرض شييراء إجبارأ لكامل أسييهم الشييركة. وبينما تنترر الشييركة رد الهيئة على ذلأ الطلب،  2للرقابة المالية

أن زيادة رأ. المال عن طريق  .لجمعية العمومية العاديةخالل اجتماع ا عن طريق قدامي المساهمين مقترح زيادة رأ. المال دعمعلى المساهمين 

 قدرة الشركة على تلبية التكاماتها المالية في حالة عدم الموافقة على عرض الشراء اإلجبارأ.قدامي المساهمين سوف يضمن 

"على الرغم من المركك المالي القوأ الذأ تنفرد به  أنالى لكيادة رأ. المال عن طريق قدامى المسيييييياهمين وأشييييييارت أأ أ. أ. في تحليالتها 

بسيييبب  شيييركة ، إال أن الشيييركة غير قادرة على تحويل جكء كبير من إيراداتها السيييت دامها في سيييداد التكاماتها المالية قصييييرة ومتوسيييطة األجلال

النقدية م  األخذ في االعتبار منح تدفقاتها لشركة تلبية احتياجات أن إصدار األسهم سوف يسمح ل"أن ب. وأضاف  أأ أ. أ، "ضوابط رأ. المال

                                                           
 جنيه مصرأ .9017وفقًا لسعر صرف الدوالر المحدد عند   1

 جليكأ فقط()إن الرابط –( 2019بي في" تقدم عرض شراء إجبارأ ب صوص شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م ) "فيون هولدنجك  2
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ومن جانب آخر أوضح  جال. لويس  .1".الدعم وتضمن الم اوف تثير ال العناصر هذه جمي  المساهمين الحق في االكتتاب في األسهم المصدرة

ثل القرار األمثل للمسييياهمين، حيي سييييثمر ذلأ عن تعكيك مرونة مأن زيادة رأ. المال تفأننا نعتقد ب، الشيييركة المنطقية مبررات بعد مراجعة " هأن

أن الحقوق الوقائية سوف تحمي وأضاف  أن " الشركة في الوفاء بالتكاماتها المالية وتمويل عملياتها، باإلضافة إلى توظيف فرص النمو المستقبلية"

 .2"المساهمين الحاليين ضد األثار الم ففة

غير  العامةبالتصويت بالموافقة على مقترح استمرارية أعمال الشركة خالل اجتماع الجمعية  المساهمين توصيان أي أس أس وجالس لويسأن 

 العادية.

، والمقرر انعقاده في غير العادية العامةاجتماع الجمعية مقترح اسييتمرارية أعمال الشييركة خالل  بدعمأأ أ. أ. وجال. لويس قد أوصيي  كل من 

عن طريق قدامي سيييييت دام حصييييييلة زيادة رأ. المال المقترحة الشيييييركة الأن مبررات ب. وأوضيييييح  أأ أ. أ. في تحليالتها 2019مار.  27

" أن اسييتمرار الشييركة في هذا  الموافقة على عرض الشييراء اإلجبارأ دمفي حالة ع ماليةالتكاماتها الب اسييتمرار الشييركة في الوفاءفي المسيياهمين 

 . 3لمساهمين "من وجهة نرر االقرار األمثل الوق  يعتبر 

 . ةالسنوي الجمعية العامة العادية اجتماع بالتصويت بالموافقة على جميع المقترحات المقرر عرضها خاللالمساهمين أي أس أس  توصي

خالل اجتماع توصييييية أأ أ. أ. بالتصييييوي  بالموافقة على الثمانية مقترحات المقرر عرضييييها لما جاء في  يعرب عن امتنانهمجلس الفان وعليه 

 .2019مار.  27في المقرر انعقادها للشركة  ةالسنويالجمعية العامة العادية 
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