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 األساسي النظام مواد لتعديل القادمة العادية غير العامة الجمعيةأهمية 
 المعدلة مؤخرا   لقوانينا مع يعمل على توافق المواد سوفأن القرار المقترح 

 وتعمل على زيادة مرونة الشركة الشركات حوكمةل ممارسات أفضل والتي تشمل 

 ،السادة المساهمين

 

والمقرر  لجمعية العامة غير العادية القادم لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م )"الشركة"(،الجتماع ابنشر الدعوة للسادة المساهمين مؤخراً لقد قمنا 

 في القاهرة، مصر. 2019مايو  15في انعقاده 

 

(، 15(، )10(، )8(، )7تعديل المواد أرقام )القرار المقترح لالتصويت على النظر والمساهمين  سيطلب منفي إجتماع الجمعية العامة غير العادية، 

مع المواد  لتتوافق )"المواد"(النظام األساسي للشركة من ( 61( و)51(، )50(، )47(، )46(، )41(، )38(، )29(، )28(، )20(، )19(، )17)

 المواد.بت لحوكمة الشركات في قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولضم أفضل ممارسا المعدلة

(، في السابق كان القانون يسمح فقط باألسهم الممتازة إذا كان منصوص عليها عند التأسيس. وأن تعديالت القانون 47( و )17فيما يتعلق بالمواد رقم )

م وجود النية الحالية لتنفيذ األسهم الممتازة في الحالية تسمح بإدراج األسهم الممتازة الحقاً إذا تم إدراج هذه السلطة في المواد. على الرغم من عد

المستقبلي. إذا تمت الموافقة على التعديالت المقترحة  االستخدام مرونة على تحافظ( 47( و )17الشركة ، فإن التعديالت المقترحة على المواد رقم )

 طريق عن المصدر الشركة مال رأس زيادة يجوزالعادية، ال ( من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العامة غير 47( و )17على المواد رقم )

التصويت على  قبل االسمية األسهم أرباع ثالثة أغلبية يتطلب مما ، العادية غير العامة الجمعية اجتماع في المساهمين موافقة بعد إال الممتازة األسهم

 .اإلصدار على للموافقة الزيادة

 االستشارات تقديم مجال في الرائدة المستقلة المؤسسات من وهي "(أس أس أي. )"أنك سيرفيز شيرهولدر إنستتيشنال مؤسسةنحن ممنونين بأن 

 هذه في الواردة األحكام أن بماوأشارت إلى أن "قد أوصت بالموافقة على القرار المقترح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم،  بالوكالة

 .1"الدعم يستحق القرار المقترح هذا فإن ، المقدمة المعلومات لمستوى ونظرا ، محايد أو إيجابي تأثير لها الجديدة المواد

 :التالي اإللكتروني الشركة موقع على المواد على المقترحة بالتعديالت كاملة قائمة على االطالع كميمكن
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 وأخذمن قبل المساهمين  فيه للنظرالمقدم يوصون المساهمين بالموافقة على القرار المقترح أعضاء مجلس اإلدارة  أنمهم جداً!  متصويتك

 الجمعية العامة غير العادية.اجتماع في بشأنه  إجراءات

ل اجتماعات الجمعية برجاء عدم التردد في التواصل معنا إذا كان لديكم أي استفسارات أو تريدون الحصول على معلومات حول أي من البنود التي ستطرح خال

 العامة المقبلة.

 

 ونحن نسعى جاهدين لموافاتكم بكافة المستجدات التي تحتاجونها.

 شكراً لدعمكم المتواصل.

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

 

 نشي فنشنزو

 المنتدب العضو

                                                           
 طلبها ولم تمنحاستخدام تلك التصريحات لم يتم  1

http://www.gtelecom.com/documents/10157/273008/GTH+AoA+Modifications+-+EGM+15-MAY-19.pdf
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 لالستعالم والتواصل

 نها عجايبي

 مدير إدارة عالقات المستثمرين

 +20( 0) 1222 490 284تليفون: 

         4/9655 2461 (2 )20+ 

IR@gtelecom.com 

 أل أل سي كوفلر هاركينز

 جي أر هاركينز بيتر
 +2( 212) 5394-468تليفون: 

 

GTH@harkinskovler.comm 
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